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Więcej pieni ędzy na świadczenia
Warszawa.  Jeszcze w tym roku regionalne oddziały NFZ otrzymają dodatkowe środki z 269 milionowej nadwyŜki za III
kwartał w przychodach funduszu. Prezes NFZ Andrzej Sośnierz wystąpił do Rady Funduszu z wnioskiem o
wprowadzenie stosownych zmian w tegorocznym planie finansowym. Wniosek prezesa musi takŜe trafić pod obrady
sejmowych komisji zdrowia i finansów. NadwyŜka powstała dzięki większemu niŜ zakładano wzrostowi gospodarczemu.
NajbliŜsze posiedzenie Rady Funduszu odbędzie się 7 grudnia.

Wyleczy ć koszty
Kraj.  Zwiazek Powiatów Polskich chce wprowadzenia zmian w ustawie o przekazaniu świadczeniodawcom środków
finansowych na wzrost wynagrodzeń. Chodzi przede wszystkim o wskaźniki udziału kosztów pracy za rok 2005 w
kosztach lecznictwa szpitalnego, które zdaniem ZPP w przypadku szpitali powiatowych są wyŜsze niŜ określone w
ustawie. Ustawowy wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach lecznictwa szpitalnego w 2005 r. wynosi 0,56. Wg ZPP,
z danych pochodzących ze 118 szpitali powiatowych wynika, Ŝe średnia wartość tego wskaźnika wynosi 0,65. Tylko
niecałe 12 proc. spośród szpitali, które przesłało do ZPP wypełnioną ankietę, miało ten wskaźnik mniejszy niŜ 0,60. W
16 proc. szpitali powiatowych przekroczył on nawet wartość 0,80.

Jak post ępować ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
Kraj.  Od 25 listopada obowiązuje rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu (Dz.U.
nr 203, poz. 1503). Dotychczas określały to regulaminy porządkowe poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Nowe
przepisy precyzyjnie ustalają kolejność czynności podejmowanych po śmierci pacjenta i osoby za nie odpowiedzialne.
Zgodnie z nimi, zwłoki pacjenta szpital musi przechować w chłodni nie dłuŜej niŜ 48 godzin (z wyjątkiem sytuacji
szczególnych). Za kolejne dni przechowania moŜe pobierać opłaty. Rozporządzenie nakazuje takŜe, by myciem i
ubieraniem zmarłego zajmowała się osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala. Za te czynności szpital nie
moŜe pobierać opłat. Przepis ten wywołał protest Polskiej Izby Przedsiębiorców BranŜy Pogrzebowej i Polskiego
Stowarzyszenia Kremacyjnego, Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych, którzy twierdzą, Ŝe to na
nich powinien spoczywać ten obowiązek. Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło jednak ich argumentów.


