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Ponad 30 mln zł mniej najprawdopodobniej dostanie województwo lubelskie na leczenie         

w przyszłym roku. "Solidarność" wini polityków z naszego regionu.  

- To klęska, która pokazuje słabość polityków z Lubelszczyzny, reprezentujących rządzące partie. Mam 
nadzieję, Ŝe w nadchodzących wyborach mieszkańcy naszego województwa wyciągną z tego wnioski - 
mówi Marian Król, przewodniczący Zarządu Regionu "Solidarności". - Dla naszego biednego regionu 30 
mln zł to ogromna kwota, która na pewno negatywnie odbije się na kondycji szpitali - podkreśla. 
 
Chodzi o nowy system podziału pieniędzy na ochronę zdrowia, który ma wejść w Ŝycie w przyszłym 
roku. Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który precyzuje, ile dostanie 
Lubelszczyzna. 
 
- W porównaniu z naszym pierwotnym planem, który powstawał w oparciu o stare zasady, stracimy.    
W styczniu mieliśmy mieć do podziału około 314 mln zł więcej niŜ na początku 2007 r. Będziemy mieli 
więcej, ale o 285 mln zł - informuje Łukasz Semeniuk, rzecznik lubelskiego oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Dodaje, Ŝe zmieniły się teŜ zasady płacenia za chorych leczących się poza swoim 
województwem, dzięki czemu lubelski NFZ moŜe zaoszczędzić 100 - 110 mln zł. - Taniej będą 
kosztować nas chorzy, który wyjadą np. do szpitala w Warszawie - tłumaczy. 
 
Zanim ministerstwo ujawniło projekt rozporządzenia istniała obawa, Ŝe nasz region straciłby nawet 300 
mln zł. - Na szczęście nie doszło do tego. Ja w przeciwieństwie, do przewodniczącego "Solidarności" nie 
uwaŜam przyszłorocznego podziału pieniędzy za klęskę. Negocjacje były bardzo trudne i cieszy, Ŝe 
jedynie o około 30 mln zł w 2008 r. zmniejszy się budŜet NFZ w Lublinie - mówi Krzysztof Tuczapski, 
przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny oraz prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. 
Dodaje: - Sam wielokrotnie starłem się z wiceministrem Bolesławem Piechą i widać, Ŝe starania 
samorządowców i przedstawicieli szpitali z Lubelszczyzny odniosły skutek. Gdyby zabrali nam 300 mln - 
to byłaby dopiero klęska. 
 
Ministerstwo zdrowia podkreśla jednak, Ŝe projekt rozporządzenia moŜe się jeszcze zmienić. - ZaleŜy to 
od ewentualnych zastrzeŜeń, które wpłyną podczas konsultacji społecznych i tego, czy minister uzna je 
za słuszne - mówi Danuta Jastrzębska z biura prasowego resortu. 
 
- W tym tygodniu jadę do Warszawy, Ŝeby pilnować sprawy. Na Wiejskiej projektem rozporządzenia 
zajmować się będzie sejmowa komisja zdrowia. Myślę, Ŝe nic juŜ się nie zmieni, ale lepiej być na 
miejscu i w przypadku wątpliwości posłów przekonać ich do naszych racji - mówi Krzysztof Tuczapski. 
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