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Dotrzymałem słowa - powiedział w piątek minister Religa, prezentując owoc
kilkumiesięcznej pracy ekspertów. Jest to długo zapowiadany koszyk usług
medycznych gwarantowanych przez państwo.

Najbardziej konkretnym efektem koszyka jest policzenie deficytu w zdrowiu - na takie leczenie jak w tej chwili brakuje
9 mld. Skąd to wziąć w przyszłym roku?

6 mld wpłynie m.in. dzięki temu, że zarabiamy więcej, więc NFZ dostanie więcej ze składek zdrowotnych. Skąd wziąć
jeszcze 3 mld? Minister Religa jest pewien, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tej luki nie zapełnią. - A
dodatkowych opłat nie chcemy wprowadzać. Dlatego trzeba podnosić składkę co roku o 0,5 pkt proc. aż do 13 proc.
Religa chce przekonać rząd, by te pieniądze pochodziły z budżetu, a nie dodatkowo obciążały obywateli (dziś na 9-
proc. składkę zdrowotną składa się 7,75 proc. z budżetu i 1,25 dopłacane przez podatników).

Minister rozmawiał już o tym z premierem, ma jeszcze rozmawiać z minister finansów Zytą Gilowską. - Muszę
przedstawić premierowi niezbite dowody - powiedział. Jedyna realna możliwość wzrostu nakładów na zdrowie do 6
proc. PKB to podniesienie składki - stwierdził. Przypomnijmy, że finansowanie zdrowia na tym poziomie obiecywał
PiS przed wyborami, dziś idzie na to blisko 4 proc.

Te 9 mld w 40-miliardowym budżecie NFZ sprawi, że szpitale przestaną się zadłużać. Bo to są właśnie pieniądze, które
szpitale powinny dostać za wykonane zabiegi, ale Fundusz płaci im mniej - bo za ponadlimitowe nie płaci nic.

Dlatego wbrew oczekiwaniom koszyk niewiele zmienia w sytuacji pacjentów i na razie niewiele zmienia w sytuacji
finansowej szpitali i przychodni. A co za tym idzie - pracownikom medycznym nie daje perspektyw na lepsze zarobki.

Dwie grube księgi i jedna cienka

W dwóch grubych księgach jest spis kilkunastu tysięcy procedur medycznych, które mają być wykonywane bez dopłat
pacjentów. Są to te same procedury, które wykonuje się dzisiaj, tylko precyzyjniej opisane. Według ministra będzie
leczona każda choroba, ale nie wszystkimi metodami. Nie znalazło się tu wiele procedur stosowanych rutynowo na
Zachodzie, ale u nas jeszcze nie - ze względu na koszty lub wymagania sprzętowe.

W trzeciej książce jest spis procedur, o których jeszcze nie wiadomo, czy będą płatne, czy nie. Czwarty tom, najcieńszy,
zawiera spis tego, za co do tej pory pacjenci i tak płacili, np. operacja zmiany płci, implanty zębów.

- To nie jest rewolucja, niech nikt nie oczekuje, że to zmieni system - powiedział minister. - Chcemy go tylko
porządkować. Porządkowanie będzie łagodne, bo pacjent nie znosi rewolucji. Koszyk zapewnia każdemu równy dostęp
do leczenia, bez względu na jego status materialny. Nie wolno nam zapominać, że jesteśmy w Unii, gdzie
bezpieczeństwo socjalne jest najważniejsze. Kiedy słyszę hasło "prywatyzacja", to się zastanawiam, czy komuś się nie
pomyliła Warszawa z Chicago - mówił.

Cen na usługi lekarzy nie ma

Ale lekarze oczekiwali właśnie zmiany systemu. Liczyli, że wraz z koszykiem, który będzie zawierał tylko te zabiegi
medyczne, na które starcza pieniędzy, zostanie wprowadzony system dopłat z kieszeni pacjentów. Dlatego pod
Sejmem protestowało przeciw propozycji Religi około 150 lekarzy. Trzymali koszyki z sianem i trocinami. - Taki
koszyk to lipa - ocenia propozycję ministerstwa dr Krzysztof Bukiel, szef związku zawodowego lekarzy. - Koszyk
powinien zawierać ceny świadczeń, aby było wiadomo, na co starczy pieniędzy ze składek. Bo przecież wszyscy widzą,
że na wszystko nie wystarcza.

Lekarze są mocno rozczarowani. Chcieliby, żeby koszyk gwarantowany był okrojony do faktycznych możliwości
finansowych NFZ i żeby za to, co poza koszykiem, płacił pacjent - gotówką lub z ubezpieczenia dodatkowego.

Minister Religa zapowiedział, że wycena poszczególnych procedur będzie najwcześniej za pół roku. Eksperci nie mieli
się na czym oprzeć, bo do tej pory zdecydowana większość szpitali nie liczyła kosztów w rozbiciu na poszczególne
zabiegi. Do niczego im się to nie przydawało, bo NFZ i tak narzucał własne stawki.

ElŜbieta Cichocka



Dorn: ustawy ws. słuŜby zdrowia – priorytetowe – Puls Biznesu,
30 czerwca 2007 r.

Marszałek Sejmu Ludwik Dorn zadeklarował po piątkowym spotkaniu z przedstawicielkami
związków zawodowych słuŜby zdrowia, Ŝe wszelkie projekty ustaw związanych z opieką
zdrowotną będą miały w pracach Sejmu priorytet - prace nad nimi nie będą odwlekane.

W spotkaniu z Dornem wzięły udział: Maria Ochman z Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ
"Solidarność", Beata śółkiewska z Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych oraz Anna Bielicka-Bąk z
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Do wzięcia udziału w
spotkaniu zaproszono równieŜ szefową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych
Dorotę Gardias, ale nie pojawiła się ona w Sejmie.
Deklaracja w sprawie projektów związanych z ochroną zdrowia - jak powiedział Dorn na konferencji
prasowej w Sejmie - ma związek z faktem, Ŝe z końcem roku wygasa ustawa z 22 lipca 2006 roku, na
mocy której pracownicy słuŜby zdrowia otrzymali wyŜsze wynagrodzenia.
Jak ocenił marszałek, stanowisko, które zaprezentowały mu przedstawicielki związków zawodowych było
"twarde, ale racjonalne". Według niego, stanowisko to wskazuje na "konieczność stworzenia pewnych
ram gwarancyjnych na to, Ŝe nowe, bardzo duŜe środki kierowane na ochronę zdrowia będą
uwzględniały racjonalne oczekiwania co do gwarancji płacowych".
Marszałek zapewnił, Ŝe oczekiwania swoich rozmówczyń przekaŜe premierowi Jarosławowi
Kaczyńskiemu i ministrowi zdrowia Zbigniewowi Relidze.
Maria Ochman z "Solidarności" podkreśliła, Ŝe nie widzi moŜliwości, aby ustawa z 22 lipca nie została
przedłuŜona na następny rok. Zwróciła uwagę, Ŝe do tej pory brakuje rozwiązania systemowego, które
przewidywałoby trwały wzrost wynagrodzeń w słuŜbie zdrowia.
"Nie pójdziemy, jako związki zawodowe, na takie ryzyko, Ŝeby dyrektorzy dostali te pieniądze i w sposób
absolutnie nieograniczony mogli z nich korzystać i przekazywać na inne cele" - dodała. Przypomniała, Ŝe
nie wszystkie placówki słuŜby zdrowia stały się beneficjentami podwyŜki w wysokości 30-40 proc.
Według niej, w wielu szpitalach podwyŜki te były znacznie mniejsze.
Dorn przypomniał, Ŝe juŜ w zeszłym roku miał zastrzeŜenia do ustawy z 22 lipca, Ŝe sposób dzielenia
pieniędzy w jej ramach moŜe być niesprawiedliwy.
Marszałek podkreślił ponadto, Ŝe informacja rządu przedstawiona w piątek w Sejmie przez ministra
zdrowia Zbigniewa Religę została przyjęta przez Sejm. W dyskusji nie został zgłoszony wniosek o
odrzucenie jej. "Ta informacja wskazująca pewne kierunki działań została przez cały Sejm, w tym
opozycję przyjęta; nie została zakwestionowana; nie będzie w tej sprawie głosowania" - powiedział
Dorn.
W całej Polsce od połowy maja trwa strajk lekarzy. Od dwóch tygodni w Warszawie protestują
pielęgniarki.
W piątek minister Religa zaproponował wzrost składki na ubezpieczenie zdrowotne z obecnych 9 do 13
proc. Według niego składka powinna wzrastać co pół roku lub co rok o ok. 0,5 proc., ale jednocześnie
powinna być moŜliwość odpisywania jej od podatku. Zaprezentował teŜ projekt tzw. koszyka świadczeń
gwarantowanych. Jest to wykaz procedur, które będą finansowane przez państwo ze składki.
PAP


