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Lekarze nie chcą odroczenia nowego prawa  
Warszawa. OZZL nie zgodzi się na proponowane przez rząd Donalda Tuska odroczenie wejścia w Ŝycie ustawy o 
czasie pracy. Maciej Jędrzejowski, przewodniczący regionu mazowieckiego OZZL, powiedział dziś w TVP Info, Ŝe 
lekarze zbyt długo walczyli o m.in. włączenie dyŜurów do czasu pracy, aby z tego teraz zrezygnować. Wczoraj premier 
Donald Tusk ogłosił, Ŝe rząd będzie przekonywać lekarzy do przedłuŜenia vacatio legis ustawy o rok. Premier chciałby 
równieŜ wydzielić większe środki finansowe na dyŜury, aby w okresie przejściowym lekarze pracowali na dyŜurach za 
„trochę większe pieniądze”. Premier powiedział takŜe dziennikarzom, Ŝe jeśli lekarze nie zgodzą się na propozycję rządu 
"jedynym planem jest uczciwa do bólu rozmowa z lekarzami". Dziś minister zdrowia Ewa Kopacz ma się spotkać z 
przedstawicielami OZZL.  
 
Bogate plany Enel-Medu  
Warszawa. W przyszłym roku Centrum Medyczne Enel-Med planuje dynamiczny rozwój. Prezes Adam Rozwadowski 
powiedział, Ŝe rozwaŜa trzy scenariusze rozwoju. Jednym z nich jest budowa własnego szpitala w Warszawie. Budynek 
mieściłby 100 łóŜek i kosztowałby około 150 mln zł. Obecnie trwają negocjacje dotyczące zakupu działki. Prezes Enel-
Medu zastanawia się takŜe nad zainwestowaniem w rozbudowę  
warszawskiego Szpitala Św. Zofii, który ma się przekształcić w spółkę pracowniczą (szerzej pisaliśmy o tym w 
poprzednim numerze Pulsu Medycyny). Jest jeszcze jedna moŜliwość. Enel-Med mógłby zdecydować się na współpracę 
ze Szpitalem Sióstr ElŜbietanek na warszawskim Mokotowie. Od roku szpital stoi pusty, po tym jak siostry wygrały 
proces reprywatyzacyjny z miastem. A. Rozwadowski ma zdecydować o wyborze strategii do końca tego roku.  
 
Premier zapowiada refundację in vitro  
Kraj. „Problem bezpłodności jest problemem realnym, dotyczy ponad miliona Polaków, dlatego chcemy podjąć realne 
wysiłki na rzecz dzietności - zapewnił premier Donald Tusk. - Spodziewajcie się państwo działań zmierzających w stronę 
akceptacji tej metody.“  
 
Negocjator wiceministrem  
Warszawa. Jak przewidywaliśmy, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia został Marek Twardowski - sekretarz i 
główny negocjator Porozumienia Zielonogórskiego. Był inicjatorem porozumienia wyborczego, które w październiku 
zostało zawarte pomiędzy Platformą Obywatelską a Porozumieniem Zielonogórskim.  

 


