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Resort zdrowia przyspiesza z reformami - we wtorek rząd zajmie się czterema 
projektami ustaw. Szpitale jadą na razie na rezerwie i czekają, skąd przyjdą 
pieniądze.  

Nowe przepisy o czasie pracy lekarzy ograniczyły liczbę godzin ich pracy. I to nawet o połowę mniej 
niŜ dotychczas. Za dodatkową pracę lekarze chcą podwyŜek.  
 
Kilka dni temu w rozmowie z "Gazetą" minister zdrowia Ewa Kopacz powiedziała, Ŝe szpitale dostaną 
od początku roku więcej za te same usługi medyczne dzięki uwolnienie rezerw NFZ. Dodatkowe 
pieniądze NFZ będzie mógł uruchomić w II kw.  
 
Za to niemal pewne jest, Ŝe resort zdrowia nie chce wprowadzić dopłat za wizyty w przychodniach. 
 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, Ŝe przygotowuje natomiast na wtorkowe posiedzenie rządu projekty 
czterech ustaw.  
 
•  Ustawa o koszyku świadczeń gwarantowanych - ma zawierać 18 tys. procedur. Wycena ich kosztów 
ma być gotowa do końca stycznia. Płaca personelu medycznego ma być wyodrębniona w kosztach.  
 
•  Ustawa o ubezpieczeniach dodatkowych przewiduje, Ŝe to, co się nie znajdzie w koszyku, moŜe być 
dostępne dzięki dodatkowej dobrowolnej składce. 
 
•  Ustawa o prawach pacjentów ma pokazywać tryb odwoławczy od odmowy świadczenia, vide 
sprawa Alicji Tysiąc, a takŜe na wzór rozwiązania szwedzkiego dawać moŜliwość szybkiego 
odszkodowania, jeśli pacjent poniósł szkodę na zdrowiu. Do tej pory był tylko sąd i kilka lat procesów, 
potem ma być nie tylko sąd, ale ustawowe, mniejsze odszkodowania. 
 
•  Ustawa o zoz będzie m.in. regulowała zasady przekształcania w spółki prawa handlowego 
publicznych zakładów zdrowotnych. 
 
Z Centrum Informacyjnego Rządu dowiadujemy się jednak, Ŝe na razie nie wpłynęły do Kancelarii 
Premiera Ŝadne dokumenty. - Plan posiedzenia rządu będzie ustalany dopiero w poniedziałek - 
usłyszeliśmy.  
 
Tego dnia z minister Ewą Kopacz ma się spotkać jej kolega z PO Zbigniew Chlebowski, szef sejmowej 
komisji finansów publicznych. To moŜe oznaczać, Ŝe resort zdrowia pilnie poszukuje pieniędzy na 
podwyŜki dla lekarzy.  
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