
Ofiary zemsty Łapi ńskiego – Dziennik Zachodni, 16 maja 2007 r.

Premier Jarosław Kaczy ński stwierdził wczoraj, Ŝe w bud Ŝecie państwa w tym roku nie ma
ok. 11 mld zł na podwy Ŝki płac, których domagaj ą się lekarze. – To wymagałoby
podwy Ŝszenia podatków – powiedział.

Tymczasem minister zdrowia Zbigniew Religa podczas rozmowy z szefem rz ądu przedstawił
jasn ą diagnoz ę: bez dodatkowych pieni ędzy ten system po prostu p ęknie. Minister nie
wykluczył, Ŝe jeszcze w tym tygodniu dojdzie do spotkania lekar zy z premierem.

Postulaty lekarzy:

1. Zniesienie monopolu NFZ, a wi ęc powstanie wielu prywatnych i konkuruj ących ze
sobą instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

3. Zastąpienie obecnej obowi ązkowej składki zdrowotnej „bonem zdrowotnym”,
popieranym m.in. prezesa NFZ Andrzeja So śnierza.

W województwie śląskim do strajku przystąpiło ok. 50 szpitali i zakładów opieki zdrowotnej m.in. tak
znaczące ośrodki jak Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu czy Wojewódzki
Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

W 10 placówkach lekarze poinformowali pracodawców, Ŝe biorą jednodniowy urlop na Ŝądanie.

- Do NFZ nie trafiła Ŝadna skarga od pacjentów w związku z prowadzonym protestem -
poinformował Jacek Kopocz, rzecznik prasowy śląskiego oddziału NFZ.

Rozmowa z Markiem Szewczykiem, dyrektorem śląskiego oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia

Dziennik Zachodni : Panie dyrektorze, co to znaczy schładzanie przyjęć w szpitalach?
Marek Szewczyk: Oznacza konieczność przyjmowania mniejszej liczby pacjentów i
wydłuŜanie się kolejek
DZ: Dlaczego kaŜe pan dyrektorom szpitali ograniczać przyjęcia?
MSz: Bo póki co nie mam dodatkowych pieniędzy na renegocjacje kontraktów.
DZ: Do lekarzy idzie jasny przekaz: nie przyjmujcie chorych, nie kupujcie drogiej aparatury.
Czy to zwijanie się wielkiej śląskiej medycyny?
MSz: Jesteśmy krajem, który przeznacza 9 proc. na składkę zdrowotną. Ościenne kraje po
kilkanaście procent, a kolejki są wszędzie.
DZ: Skąd wziął się obecny kryzys?
MSz: Nie mówmy o kryzysie, ale o przejściowych kłopotach w finansowaniu świadczeń
opieki zdrowotnej. Przyczyn jest wiele. Podstawowa wynika z realizacji ustawy z 22 lipca
zeszłego roku o podwyŜkach dla pracowników słuŜby zdrowia. Na ten cel wydatkujemy duŜe
kwoty. To na dziś jest około 600 mln złotych w skali roku. Dodajmy, Ŝe pieniądze te idą z
puli przeznaczonej właśnie na świadczenia zdrowotne.
DZ: Ale w innych województwach zapewniono wzrost płac, a oddziały Funduszu zapłaciły za
nadwykonania. Dlaczego nie jest to moŜliwe w śląskim oddziale? MoŜe gorzej
gospodarujemy?
MSz: Ten stan to efekt nieprawidłowego rozdziału pieniędzy, wynikający z konstrukcji
algorytmu, czyli matematycznego wzoru, na podstawie którego oblicza się ilość środków
przeznaczanych dla poszczególnych regionów. Ten algorytm nie do końca odzwierciedla rolę



województwa śląskiego i potencjał naszych placówek, a takŜe liczbę pacjentów spoza
województwa leczonych w naszym regionie.
DZ: Co to oznacza?
MSz: Oznacza, Ŝe są niedoszacowane koszty leczenia pacjentów spoza województwa
śląskiego.
DZ: O ile są niedoszacowane?
MSz: To kwota ok. 200 - 300 mln złotych.
DZ: Co pan zrobił, Ŝeby ten algorytm zmienić? Obowiązuje od kilku lat, ale nigdy nie było tak
źle jak teraz?
MSz: Sądzę, Ŝe nałoŜyły się niestety róŜne niekorzystne czynniki. To nie jest tak, Ŝe nic nie
robimy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Funduszu została podjęta decyzja o wystąpieniu do
ministra zdrowia z apelem o zmianę algorytmu.
DZ: Czy myśli pan, Ŝe na ministrze jakiś apel zrobi wraŜenie, skoro nie przestraszył się
strajkujących lekarzy? Nie uwaŜa pan, Ŝe za późno włączyliście się w załatwienie tej sprawy?
MSz: Nie jest za późno, bo dopiero teraz algorytm jest zmieniany. Mam nadzieję, Ŝe apel
przyspieszy prace.
DZ: Pacjenci tego nie rozumieją. Dla nich liczą się nie rachunki, ale odpowiedź na pytanie,
kiedy bez kolejki i wielomiesięcznego oczekiwania trafią do specjalisty?
MSz: Jasne, ale muszą sobie zdawać sprawę z tego, Ŝe w 2003 roku, gdy ministrem był
Mariusz Łapiński, powstał karkołomny wzór na podstawie którego dzielone są pieniądze.
Właśnie zleciłem pracownikom oddziału dokładne sprawdzenie tego wzoru, bo wydaje mi się
bardzo niewiarygodny np. dwóm oddziałom Funduszu wychodzą identyczne współczynniki.
Obecny prezes NFZ Andrzej Sośnierz jest orędownikiem szybkiej zmiany algorytmu, bo
widzi jego mankamenty.
DZ: Czy uwaŜa pan, Ŝe nowy algorytm powstał po to, by ukarać finansowo Śląsk, bo
wcześniej finansowanie ochrony zdrowia w regionie było lepsze?
MSz: Teraz nie ma to znaczenia, waŜne, by zmienić wzór. Nie moŜe być tak, Ŝe posługując
się tylko wyliczeniami mazowiecki Fundusz dostaje ok. 750 mln złotych więcej od nas. Nie
ma uzasadnienia dla tak ogromnej róŜnicy. Posiadając takie pieniądze bylibyśmy w stanie
zapłacić wszystkie nadwykonania i np. sfinansować funkcjonowanie PET-u w Instytucie
Onkologii w Gliwicach, na co obecnie nas nie stać.
DZ: W tym roku pewnie cud się nie stanie i nowe rozwiązanie nie zaczną obowiązywać. Jaki
jest plan na najbliŜsze tygodnie?
MSz: Renegocjacje będą przeprowadzone. Liczę na większą ściągalność składki w związku z
rozwojem gospodarki. Wiem, Ŝe na szczeblu centrali NFZ jest kwota w wysokości ok. 300
mln zł do podziału między wszystkie oddziały i my z tej kwoty dostaniemy powyŜej 30 mln
złotych.
DZ: Kiedy okazało się, Ŝe te pieniądze się znalazły? Po interwencjach dyrektorów szpitali ze
Śląska?
MSz: Nie, wcześniej, ale trwały uzgodnienia z sejmową komisją zdrowia.
DZ: To jednak tylko zastrzyk przeciwbólowy, a tu potrzebna jest wieloletnia terapia!
MSz: Wiem, Ŝe to kropla w morzu potrzeb, ale powinna złagodzić napięcia w szpitalach.
DZ: Fundusz zapłaci szpitalom za nadwykonania?
MSz: Nie jestem w stanie zadeklarować, Ŝe będą w stu procentach zapłacone. Będziemy
musieli określić priorytety.
DZ: Co trzeba by zrobić juŜ, aby sytuacja finansowa szybko się poprawiła?
MSz: Musimy szybko określić listę potrzeb, na której z pewnością znajdzie się na pierwszym
miejscu kardiologia inwazyjna.
DZ: I onkologia.
MSz: Onkologia równieŜ. I dializoteriapia.



DZ: Obawiam się, Ŝe nie skończymy tej wyliczanki. Pojawiają się głosy, Ŝe niezbyt
energicznie zabiega pan o pieniądze na leczenie mieszkańców regionu. Inicjatywę przejęli
dyrektorzy szpitali.
MSz: Nie zgadzam się z tą opinią. Mamy przecieŜ jeden cel. Nasza codzienna praca polega na
przekazywaniu prezesowi rzeczowych informacji i takie do prezesa trafiały i trafiają.

Komentarz DZ
Wczoraj oglądaliśmy drugi odcinek strajkowego serialu według scenariusza napisanego przez
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Zeszłoroczny protest, bardzo skuteczny i o dziwo
konsekwentny zakończył się połowicznym sukcesem. Pieniądze wywalczono, choć podwyŜki
nie były satysfakcjonujące.
Od tego czasu rząd i minister zdrowia mieli wiele okazji, by przekonać środowisko, Ŝe chcą
zmian systemowych i je po prostu przyspieszyć. Zamiast konkretów mieliśmy igrzyska
związane np. z aresztowaniem warszawskiego kardiochirurga. Zamiast ustaw i decyzji
mieliśmy obietnice. Eskalacja konfliktu będzie zgubna dla wszystkich.
Agata Pustułka


