
Ministerstwo Zdrowia tworzy dla lekarzy pakiet przepisów 
antykorupcyjnych - Dziennik Zachodni, 22 marzec 2007 r. 

Egzotyczne wycieczki, luksusowy sprzęt rtv i koperty wręczane lekarzom przez 
przedstawicieli firm farmaceutycznych w zamian za przepisywanie konkretnych leków 
przechodzą do historii. Resort zdrowia chce, by "dowody wdzięczności" dla specjalistów nie 
były warte więcej niŜ 100 zł. 

W ministerstwie powstaje projekt przepisów, które mają ograniczyć łapówkarstwo lekarzy. Pracownicy resortu w 
pierwszej kolejności chcą rozbić korupcyjne związki lekarzy właśnie z firmami farmaceutycznymi. Są przekonani, Ŝe to 
właśnie ich relacje są źródłem patologii w polskiej słuŜbie zdrowia. Podwładni ministra Religi nie kryją, Ŝe zamierzają 
wyeliminować zwyczaj wręczania gadŜetów, które akwizytorzy leków wciskają lekarzom w "dowód wdzięczności" za 
przepisywanie pacjentom konkretnych specyfików. 

śeby tak się stało Ministerstwo Zdrowia zamierza nakazać lekarzom, by za kaŜdym razem, gdy zechcą uczestniczyć w 
sympozjum lub konferencji finansowanej przez koncern zgłaszali to pracodawcy lub Izbie Lekarskiej. Będą teŜ musieli 
określić charakter wyjazdu. - Pod płaszczykiem sympozjów muszą się skończyć wyjazdy o charakterze 
marketingowym i wypoczynkowym - grzmi wiceminister Bolesław Piecha, który osobiście czuwa nad opracowaniem 
nowych przepisów. A co z innymi prezentami? Zgodnie z pomysłem ministerialnych urzędników, wartość podarunku 
wręczanego lekarzowi nie będzie mogła przekraczać 100 zł. Przyjęcie droŜszej rzeczy ma być traktowane jak 
przestępstwo i podlegać karze. 

Skąd wzięła się ta kwota? - Z polskiego prawa podatkowego. Za przyjęcie prezentu do stu złotych nie trzeba płacić 
podatku - mówi wiceminister Piecha. Kto miałby sprawdzać, czy wartość bukietu lub butelki markowego alkoholu nie 
przekroczyła magicznej granicy 100 zł? - Lekarze sami powinni wiedzieć co im wolno, a czego nie - odpowiada. 

Kolejny przepis, który będzie niebawem dyskutowany dotyczy obowiązkowego i publicznego rejestru korzyści 
majątkowych dla konsultantów krajowych. Właśnie konsultanci decydują o umieszczaniu określonych leków na listach 
leków refundowanych. Miejsce specyfiku na takiej liście jest dla produkującej go firmy farmaceutycznej Ŝyłą złota, zaś 
sami konsultanci szczególnie poŜądanymi pośrednikami. 

- Wyznacznikiem korupcji jest nie tylko wartość prezentu, ale stworzenie mechanizmu uzaleŜnienia działań lekarzy od 
wręczenia choćby drobiazgów - zdradza Tomasz Frątczak z CBA. - My reagujemy przede wszystkim na sygnały od 
obywateli. Po zatrzymaniu kardiochirurga Mirosława G. napłynęło do nas ponad 1000 skarg związanych z 
łapownictwem w ochronie zdrowia, w tym kilkadziesiąt od samych lekarzy. 

NiezaleŜnie od antykorupcyjnych pomysłów resortu, sami posłowie szykują bat na lekarzy - łapówkarzy. - Lekarz nie 
będzie mógł wypisać recepty długopisem z umieszczoną na nim nazwą leku, z gabinetów powinny zniknąć plakaty, 
zegary, notatniki, naklejki rozdawane przez firmy farmaceutyczne - poseł Krzysztof Grzegorek z PO jednym tchem 
wymienia antykorupcyjne pomysły. Jego klubowa koleŜanka, szefowa komisji zdrowia Ewa Kopacz jest równie 
bezkompromisowa. - W raŜących i udowodnionych przypadkach korupcji trzeba karać lekarza zakazem wykonywania 
zawodu - twierdzi. 
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TRZY PYTANIA DO...KRZYSZTOFA BUKIELA, PRZEWODNICZĄCEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO LEKARZY 

 
Rynek stworzyłby najlepszą sieć szpitali - Gazeta Prawna,           
22 marzec 2007 r. 
 
■ Dlaczego Związek jest za odrzuceniem w całości projektu ustawy o sieci szpitali, przygotowanego 
przez resort zdrowia? 

– Bo jest to zły projekt. Jego głównym załoŜeniem jest to, Ŝe to minister zdrowia ma odgórnie decydować, które 
szpitale do tej sieci trafią. Po drugie, tworzy to zamkniętą liczbę szpitali, do których będą kierowane publiczne 
pieniądze. UwaŜamy, Ŝe dobór szpitali do sieci powinien być oddolny, czyli to rynek musi decydować o tym, które 
placówki ochrony zdrowia upadają, a które dalej funkcjonują. Ale aby tak było, to szpitale muszą działać jako spółki 



prawa handlowego i mieć moŜliwość upadłości. Logiczną konsekwencją zmiany formy prawnej zakładów opieki 
zdrowotnej jest zniesienie limitów na świadczenia medyczne i rezygnacja z konkursu ofert. Propozycja ministra 
zdrowia zmierza w kierunku ręcznego sterowania pieniędzmi na leczenie i uznaniowego wliczania lub nie wliczania 
wybranych szpitali do sieci.  

■ Jak w takim razie naleŜałoby tworzyć sieć szpitali?  

– Na pewno nie w sposób proponowany przez resort zdrowia, bo poza błędnymi załoŜeniami jest to jeszcze projekt, 
którego realizacja będzie bardzo kosztowna dla budŜetu państwa. Aby rozwiązać problem dostosowania liczby i 
struktury szpitali oraz oferowanych przez nie świadczeń do faktycznych potrzeb zdrowotnych pacjentów, naleŜy 
przede wszystkim ustanowić prawdziwych właścicieli szpitali, którzy będą ponosić rzeczywistą odpowiedzialność 
za wynik finansowy danej placówki oraz spowodować, Ŝeby mogły one między sobą faktycznie konkurować. Nie 
udawajmy, Ŝe bez urynkowienia sektora usług medycznych moŜna efektywnie zmieniać jego działanie.  

■ A gdyby proponowane rozwiązania dotyczące sieci połączyć z faktycznym wprowadzeniem koszyka 
gwarantowanych usług zdrowotnych, dodatkowych ubezpieczeń oraz zmianą formy prawnej szpitali? 

– To być moŜe wtedy udałoby się co nieco urynkowić szpitale. Jednak nie znamy szczegółów dotyczących ani 
ubezpieczeń dodatkowych, ani koszyka. Mam coraz większe przekonanie, Ŝe te kwestie pozostaną jedynie listą 
Ŝyczeń, ale nie pociągną za sobą rzeczywistych rozwiązań. WciąŜ brakuje politykom odwagi, by powiedzieć 
obywatelom, Ŝe opieka zdrowotna kosztuje i za część świadczeń muszą płacić sami.  
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