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Po spotkaniu u prezydenta politycy wszystkich partii deklarowali, że z troską

pochylają się nad sytuacją w ochronie zdrowia. By za chwilę zarzucać sobie

kłamstwo, podkradanie pomysłów i zaniedbania

Relacje z wystąpień polityków telewizje przeplatały wczoraj dramatycznymi obrazami z ewakuacji szpitala w

Kościerzynie. Pacjentki w zaawansowanej ciąży wywożono karetkami na sygnale, bo nie miał kto przy nich czuwać.

Lekarze w ciągu tygodnia przepracowali całą miesięczną normę - od 1 stycznia mają prawo pracować tylko 48

godzin tygodniowo. Za dłuższą pracę - jak w całej Polsce - chcieli podwyżek. Dyrekcja ogłosiła, że szpitala na to nie

stać.

Prezydent Lech Kaczyński podchwycił pomysł LiD, by zorganizować "okrągły stół" o służbie zdrowia. - Należy

zbudować ponadpartyjne porozumienie w sprawie dalszych działań w służbie zdrowia. Coś w rodzaju "okrągłego

stołu", któremu prezydent mógłby patronować - mówił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński.

Wedle relacji polityków PO zaproponował też, by podnieść składkę na zdrowie. A jest to pomysł PiS - składka

miałaby być podnoszona od przyszłego roku o 1 proc., dzięki czemu w 2012 r. wyniosłaby 13 proc.

- Prezydent uważa, że koalicja rządząca jak najszybciej powinna sięgnąć do kieszeni podatników - mówił szef klubu

PO Zbigniew Chlebowski, uczestnik spotkania.

- Chlebowski rażąco rozminął się z prawdą - odciął się Bolesław Piecha (PiS), b. wiceminister zdrowia. - Składka

byłaby odpisywana od podatku, podatnik by na tym nie ucierpiał, choć oczywiście dochody do budżetu byłyby

niższe - tłumaczył.

Oznacza to, że wyższą składkę płaciliby podatnicy PIT, bo rolnicy - nawet bogaci - składki nie płacą w ogóle.

- Odliczenie składki od podatku to wyjęcie z budżetu 5 mld zł. W cztery lata - 20 mld. Gdzie PiS chce zaoszczędzić?

Ciąć wydatki socjalne? Niech powie, które - ironizował w rozmowie z "Gazetą" Chlebowski. - Religa z Piechą mieli

dwa lata i nie podnieśli składki nawet o 10 gr.

- Zdaniem prezydenta rozbudzono oczekiwania płacowe. Podwyżki są konieczne, trzeba już teraz zmienić plan

finansowy NFZ, by opanować sytuację płacową - relacjonował nam poseł LiD Marek Balicki, b. minister zdrowia.

Prezydentowi wtórował Wojciech Olejniczak (LiD): - Nie może być tak, że dyrektorzy, chcąc uniknąć ewakuacji

szpitala, muszą podpisywać z lekarzami umowy, choć nie mają pieniędzy.

Są takie przykłady. W szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim, który ma 50 mln zł długu, lekarz specjalista II stopnia

zarabia teraz 5 tys. zł. - A w warszawskim szpitalu wolskim - który długu nie ma - tylko 3 tys. zł - zauważył Balicki,

b. dyrektor tego ostatniego szpitala.

Ile jest takich szpitali jak Tomaszów?

Wicepremier Grzegorz Schetyna zlecił wczoraj wojewodom, by zdobyli informacje o porozumieniach, które lekarze

podpisali z dyrektorami. - Już teraz wiemy, że jest kilkanaście szpitali, gdzie podpisano umowy przekraczające

możliwości finansowe. Ale raporty od wszystkich wojewodów dostanę w przyszłym tygodniu - mówi "Gazecie"

Schetyna. - Ocenimy, czy umowy z lekarzami są realne, i zastanowimy się, czy rzeczywiście trzeba wpompować

awaryjnie kolejne pieniądze w służbę zdrowia.
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