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Nie pomogły apele "Solidarności" ani lobbing polityków z Lubelszczyzny. Posłowie z 

sejmowej komisji zdrowia zaakceptowali niekorzystną dla województwa poprawkę ustawy  

  - Teraz cała nadzieja w wecie prezydenta - mówi Krzysztof Tuczapski, prezes Konwentu 

Szpitali Zamojszczyzny, który uczestniczył w środowym posiedzeniu sejmowej komisji.  

 
Poprawka do ustawy o świadczeniach zdrowotnych od kilku miesięcy elektryzuje pacjentów i 
pracowników szpitali w regionie. Zakłada ona, Ŝe więcej pieniędzy dostaną w przyszłym roku 
regiony, gdzie operacje są droŜsze. Promuje to bogate regiony, jak Mazowsze czy Śląsk. 
Przykładowe wycięcie wyrostka robaczkowego będzie tam droŜsze. O róŜnicy decydują nie względy 
medyczne, a wyŜsze płace personelu. Decyzja sejmowej komisji zdrowia w praktyce oznacza, Ŝe 
nowelizacja wejdzie w Ŝycie (Sejm juŜ ją raz zaakceptował, a Senat nie zmienił zapisu 
krzywdzącego pacjentów z województwa lubelskiego). 
 
Ile Lubelszczyzna miałaby stracić z tytułu nowelizacji ustawy, na razie nikt nie wie. - ZaleŜeć to 
będzie od rozporządzeń ministra zdrowia. Natomiast pewne jest, Ŝe stracimy - mówi Andrzej 
Olborski, wicemarszałek województwa. Przyznaje, Ŝe jest rozczarowany wynikiem posiedzenia 
sejmowej komisji zdrowia. - Oznacza to, Ŝe nasze wysiłki poszły na marne i nowelizacji nie 
zmieniono. Teraz nadzieja w wecie prezydenta albo w niespiesznej pracy przy rozporządzeniach. Bo 
jak minister zdrowia nie zdąŜy ich przygotować przed końcem roku, to w 2008 pieniądze na 
zdrowie będą rozdzielone według starych zasad - dodaje marszałek Olborski. 
 
Oznaczałoby to, Ŝe w styczniu lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia będzie miało około 
314 mln zł więcej niŜ w 2007, do podziału między placówki ochrony zdrowia w województwie. JeŜeli 
jednak resort się pośpieszy z rozporządzeniami, stracimy część, a w najgorszym przypadku nawet 
całość tej kwoty. 
 
Marian Król, przewodniczący zarządu regionu środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", jeszcze 
na początku sierpnia zapowiedział, Ŝe jeŜeli weta prezydenta nie będzie, to związek zorganizuje 
zbiórkę podpisów wśród mieszkańców województwa. - Zbierzemy ich 100 tys. i wystąpimy z 
inicjatywą ustawodawczą, by przywrócić stare zasady podziału pieniędzy - stwierdził. 
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