
Awantura o pensje w szpitalach – Dziennik, 7 kwiecień
2007 r.

Lekarze, pielęgniarki i salowe kłócą się, kto ile powinien zarabiać od nowego roku.
Dlatego przyszłoroczne płace stoją pod wielkim znakiem zapytania - pisze
DZIENNIK.

Przed świętami dla pracowników słuŜby zdrowia nie ma dobrych wiadomości. Wprawdzie minister
zdrowia Zbigniew Religa kilka dni temu obiecywał lekarzom, Ŝe realny jest coroczny 15-20 procentowy
wzrost płac, ale na razie nie widać Ŝadnych konkretów.

Ustawa, która dała całej słuŜbie zdrowia 30-procentowe podwyŜki, miała być rozwiązaniem
przejściowym - obowiązuje od października zeszłego roku do końca 2007 r. Do tego czasu rząd z tzw.
partnerami społecznymi miał znaleźć inne rozwiązanie, które zapewni wzrost płac. Ale tak się nie stało.

Związki zawodowe juŜ teraz przewidują, Ŝe dyrektorzy placówek będą masowo zmieniać warunki
zatrudnienia i od nowego roku obcinać płace. A to by oznaczało, Ŝe niektórzy pracownicy zamiast
zyskać, wręcz stracą.
Jak temu zapobiec i zapewnić sprawiedliwe i stabilne zarobki - to miał ustalić zespół złoŜony z
przedstawicieli związków zawodowych, rządu i samorządu lekarzy. Ale jego prace zakończyły się
fiaskiem.

"Mieliśmy opracować zasady płacy na poszczególnych stanowiskach. Ale nie wszystkim na tym
zaleŜało. Hamulcem była strona rządowa i samorząd lekarski" - twierdzi Maria Ochman, szefowa
"Solidarności" słuŜby zdrowia.

Dlaczego tak trudno było się porozumieć? Związki zawodowe od początku chciały, aby nie było tak, Ŝe
niektóre szpitale dostają więcej pieniędzy, a inne mniej. W tej chwili róŜnice płac w szpitalach są
znaczne. DuŜe pieniądze wędrują do szpitali klinicznych, resortowych i niektórych pracujących tam
lekarzy. Natomiast szpitale powiatowe i pracownicy niŜszego szczebla dostają grosze.

"Solidarność" proponowała ustalenie widełek na poszczególnych stanowiskach. To nie spodobało się
lekarzom. "<Solidarność. chciała ustalenia płac zgodnie z zasadą równych Ŝołądków. Chciała tabeli
zaszeregowań, jak za komuny. I Ŝeby tylko lekarze nie dostawali za duŜo. To dziś jest nie do przyjęcia.
Bo wprawdzie salowa ma taki sam Ŝołądek, ale to nie ona operuje"  - mówi Andrzej Włodarczyk z
Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarze popierali projekt Ministerstwa Zdrowia wyceny punktowej poszczególnych zawodów. Na
przykład lekarz bez specjalizacji miałby 10 punktów, po specjalizacji - 15, pielęgniarka tuŜ po szkole 8
punktów. Co rok ministerstwo podawałoby przelicznik tych punktów na złotówki. Nikt na danym
stanowisku nie mógłby zarabiać mniej niŜ tak wyliczona kwota. Górna granica nie była określona.
Iwona Dudzik

Nowa klinika fizykoterapii w Zamościu – Medicus, kwiecień 2007 r.

JuŜ wkrótce zostanie otwarta w Zamościu akademicka klinika rehabilitacji  i fizykoterap ii
zorganizowana przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i Administracji działaj ącą w tym mieście.

WSZiA odkupiła juŜ od szpitala miejskiego w Zamościu (niepubliczny ZOZ spółka z o.o.)
odpowiednie pomieszczenia o powierzchni 800 m kw. i starannie je wyremontowała za imponującą
kwotę kilku mln zł, przystosowując do potrzeb kliniki. Będzie ona oddziałem dziennym
świadczącym usługi lecznicze z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii pacjentom dochodzącym.
Doskonałe wyposaŜenie gabinetów zabiegowych i pracowni, w tym kinezyterapii, fizykoterapii,
masaŜu i terapii manualno-zajęciowej z pewnością przyciągnie wiele osób, które właśnie tutaj
zechcą ratować swoje zdrowie. Dziennie klinika będzie mogła obsłuŜyć kilkudziesięciu pacjentów.
Warto podkreślić, Ŝe pieniądze na jej zorganizowanie i wyposaŜenie pochodziły z funduszy
własnych uczelni.



Zadowolony z jej powstania jest prezes zarządu szpitala – Krzysztof Tuczapski. Szpital, będący
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej naleŜącym do samorządu miejskiego Zamościa,
dobrze sobie radzi na lokalnym rynku usług zdrowotnych i podejmuje trafne decyzje rozwojowe.
Wydaje się, Ŝe zaproszenie w jego mury nowej kliniki akademickiej okaŜe się takŜe udanym
pomysłem. Dr Tuczapski juŜ teraz deklaruje, Ŝe pacjenci jego szpitala będą korzystać z zabiegów
oferowanych przez nowo powstały oddział rehabilitacyjny.

Czytelników zdziwić moŜe fakt, Ŝe uczelnia nawiązująca w swojej nazwie do problematyki
administracyjnej zdecydowała się na uruchomienie zakładu rehabilitacyjnego. JednakŜe ta szkoła
kształci studentów na róŜnorodnych kierunkach, w tym na fizjoterapii. WSZiA moŜe pochwalić
się bardzo dobrą kadrą naukową i dydaktyczną. Zaplecze w postaci kliniki uatrakcyjni
studiowanie na kierunku fizjoterapii i zapewne przyciągnie na uczelnię jeszcze więcej studentów.

Jak nas poinformował dr Rafał Sapuła, który będzie kierował oddziałem rehabilitacyjnym, część
jego wyposaŜenia będą stanowić oryginalne konstrukcje autorstwa pracowników naukowych
WSZiA. Warto wymienić aparat do diagnozowania funkcji stawu biodrowego skonstruowany
przez prof. Wiesława Siwka, aparat do badania funkcji ręki i stawu skokowego opracowany
przez prof. Andrzeja Lesiaka, czy urządzenia prof. Jana Hafka – neurochirurga i specjalisty
rehabilitacji. Klinika wyposaŜona będzie równieŜ w platformy stabilometryczne do badania
równowagi i obciąŜeń kończyn dolnych oraz aparaty do diagnostyki i ćwiczeń izokinetycznych.
Wśród zatrudnionych specjalistów znajdą się nie tylko lekarze i rehabilitanci, ale takŜe fachowcy
innych specjalności, m.in. psycholodzy i logopedzi. Konsultacjami będzie słuŜyć uczelniana
kadra profesorska.

E. Dmoszyński

300 osób zwi ązanych ze słu Ŝbą zdrowia usłyszy zarzuty? – wp.pl 9
kwiecie ń 2007 r.

Prawie 300 osób, w tym szefowie dwóch wielkich firm produkuj ących leki i kosmetyki oraz dyrektorzy szpitali
ma usłysze ć zarzuty w najwi ększej aferze w dziejach polskiej słu Ŝby zdrowia, do której szczegółów dotarli
dziennikarze "Wprost".

Medyczna afera-gigant zaczęła się od patologii w szpitalu w Radomiu. Zarzuty obejmują m.in. umieszczanie za łapówkę
produktów na listach leków refundowanych, ustawianie przetargów, wypłacanie pieniędzy na podstawie fikcyjnych
umów     o dzieło, finansowanie lekarzom zagranicznych wycieczek w zamian za wypisywanie odpowiednich leków.

- Obecnie aferę rozpracowują radomska policja i prokuratura, ale w najbliŜszych dniach zostanie powołana
międzywojewódzka grupa dochodzeniowo-śledcza - mówi "Wprost" komendant główny policji Konrad Kornatowski. W
tej sprawie podejrzanych jest na razie 19 osób, z czego dziewięć przebywa w areszcie. Podejrzanym zabezpieczono
majątek - około miliona złotych - na poczet przyszłych kar. Jak ustalił "Wprost", na celowniku śledczych jest jeszcze
prawie trzysta osób związanych ze słuŜbą zdrowia.

Prokuratorzy i policjanci dysponują dowodami na to, Ŝe w nielegalnym procederze brali udział wysocy urzędnicy NFZ
i Ministerstwa Zdrowia oraz członkowie zarządów dwóch duŜych międzynarodowych firm - jedna produkuje leki, a
druga wyroby medyczne (ich nazw nie podajemy ze względu na dobro śledztwa). W grę wchodziło ustawianie
fikcyjnych przetargów. W zamian za łapówki urzędnicy resortu zdrowia i NFZ zobowiązywali się teŜ lobbować na
rzecz konkretnego koncernu i umieszczać jego produkty na liście leków refundowanych.

Dorota Kania, Wiktor Ferfecki


