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Prezydent podczas posiedzenia nie przedstawił Ŝadnej konkretnej propozycji - powiedział
premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Gabinetowej, poświęconej problemom słuŜby
zdrowia.

"Byliśmy gotowi do powaŜnej, szczegółowej rozmowy na temat współpracy - bo ta współpraca między
głównymi ośrodkami politycznymi i wszytskimi społecznymi stanami jest niezbędna, Ŝeby ochronę
zdrowia w Polsce postawić na nogi" - powiedział premier.
"Nie ukrywam, Ŝe liczyłem, iŜ pan prezydent będzie w stanie merytorycznie i z dobrą wolą rozmawiać z
nami o szczegółowych rozwiązaniach czy propozycjach, które złoŜyliśmy w postaci projektów ustaw" -
dodał Tusk.

Podkreślił, Ŝe z przykrością stwierdza, Ŝe "pan prezydent wyczerpał swoją energię" juŜ na
samo zwołanie Rady Gabinetowej.
"Stwierdzam z przykrością, Ŝe w ciągu tych 45 minut nie pojawiła się Ŝadna konkretna
propozycja" - powiedział premier.

Zawetowanie ustawy o ubezpieczeniach dodatkowych utrudniłoby przygotowanie pakietu

Zawetowanie ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach dodatkowych utrudniłoby przygotowanie
całego pakietu ustaw zdrowotnych - powiedział Tusk.  Według niego prezydent Lech Kaczyński
podczas posiedzenia Rady Gabinetowej "jednoznacznie dał do zrozumienia, Ŝe zawetuje ustawę o
dobrowolnych ubezpieczeniach dodatkowych".

"Bez tej ustawy inne ustawy będą traciły część swoich walorów" - podkreślił premier. Dodał, Ŝe chodzi
m.in. o przygotowanie koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Zaznaczył, Ŝe dobrowolne
ubezpieczenia dawałyby szanse na korzystanie z pieniędzy, które w większej ilości trafiałyby do
systemu.

W przyszły poniedziałek pierwsze spotkanie "białego szczytu"

Premier zapowiedział, Ŝe "do powaŜnej rozmowy" zaproszeni zostaną przedstawiciele
zainteresowanych środowisk i autorytety z dziedziny ochrony zdrowia, etyki zawodowej, oraz
menadŜerowie i reprezentanci związków zawodowych. "Będę chciał uczestniczyć w pracach szczytu i
liczę takŜe, mimo dzisiejszej wpadki prezydenta, nieprzygotowanej Rady Gabinetowej, na współpracę
z prezydentem" - mówił Tusk. Dodał, Ŝe obecnie najwaŜniejszą rzeczą jest "zorganizowanie spotkania,
które zbuduje atmosferę akceptacji dla zmian w systemie ochrony zdrowia".

"Dobra wola prezydenta będzie bardzo przydatna w finale prac parlamentarnych" - podkreślił Tusk.

Prezydent: nie mam w kilku kwestiach rzeczowych odpowiedzi

Prezydent Lech Kaczyński powiedział po posiedzeniu, Ŝe w dalszym ciągu nie ma
rzeczowych odpowiedzi w kilku kwestiach.  Prezydent poinformował, Ŝe na jego pytania w
sprawie słuŜby zdrowia odpowiadała minister zdrowia Ewa Kopacz oraz premier Donald
Tusk. "Odpowiedzi o tyle budzą moją troskę, Ŝe były dość ogólnie formułowane" - zaznaczył.
Lech Kaczyński podkreślił jednocześnie, Ŝe sprawa reformy słuŜby zdrowia jest szczególnie
istotna.
Kaczyński zapowiedział, Ŝe nie wyklucza zwołania kolejnego, gdy będzie taka konieczność.

Prezydent dodał jednocześnie, Ŝe nie będzie co tydzień zwoływać Rady Gabinetowej, bo jest to
instytucja nadzwyczajna, ale moŜe to nastąpić w nieodległym czasie.

Dzisiejsza sytuacja w słuŜbie zdrowia jest szczególnie waŜna zarówno dla obywateli, jak i
państwa



Lech Kaczyński podkreślił, Ŝe Rada Gabinetowa jest instytucją nadzwyczajną i zgodnie z konstytucją,
prezydent zwołuje ją w sprawach szczególnie waŜnych. Według prezydenta, istniały obecnie
"wszystkie konstytucyjne przesłanki", Ŝeby zwołać Radę Gabinetową w sprawie słuŜby zdrowia.

Prezydent powtórzył, Ŝe trzeba zająć się bieŜącą sytuacją w słuŜbie zdrowia, ale takŜe zastanowić się
nad długoterminowym planem jej reformy.

Mówiąc o bieŜących problemach prezydent wyliczył problem finansowania słuŜby zdrowia; zmierzenia
się z zawartymi juŜ postanowieniami płacowymi oraz przygotowania ewentualnego planu reagowania
w sytuacji awaryjnej, chociaŜ - jak dodał L. Kaczyński - liczy, Ŝe do takiej trudnej sytuacji w słuŜbie
zdrowia nie dojdzie.

Prezydent powiedział, Ŝe trzeba określić takŜe "do jakiego punktu mamy dojść", czyli jak przyszły
model publicznej słuŜby zdrowia miałby wyglądać.

To nie jest tylko i wyłącznie problem rozwiązań instytucjonalnych w słuŜbie zdrowia

Zdaniem L. Kaczyńskiego, problemów związanych z przyszłym modelem funkcjonowania słuŜby
zdrowia jest wiele, ale sprowadzają się do jednego: bezpieczeństwa pacjentów, szczególnie tych - jak
mówił - "którzy z powodów materialnych nie mogą sobie pozwolić na świadczenia dodatkowe, które
przecieŜ dzisiaj w Polsce funkcjonują"

Problemy te - wyliczał prezydent - związane są po pierwsze ze współpłaceniem, po drugie - z
dobrowolnymi ubezpieczeniami i "związanym z tym w sposób oczywisty niebezpieczeństwem podziału
pacjentów na dwie kategorie". Trzeci problem - powiedział Lech Kaczyński - to "groźba
nieekwiwalentnej prywatyzacji, czyli swoiste uwłaszczenie się na olbrzymim majątku zamkniętych
zakładów słuŜby zdrowia przez róŜnego rodzaju grupy".

"Oczywiście do tego moŜna dodać bardzo wiele problemów towarzyszących: istnieje bez wątpienia
problem oddłuŜenia szpitali, (...) niepowstawania długów, czyli tzw. uszczelnienia systemu. To nie jest
tylko i wyłącznie problem rozwiązań instytucjonalnych w słuŜbie zdrowia. To jest problem
patologicznych reguł związanych z handlem długami słuŜby zdrowia" - mówił prezydent. Jak dodał,
"temu teŜ trzeba zapobiec".

To pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta odkąd premierem jest
szef PO Donald Tusk

Prezydent podkreślił, Ŝe problemy słuŜby zdrowia powinny być traktowane jako ponadpartyjne w
ramach normalnej konkurencji między rządem a opozycją w ustroju demokratycznym.

To pierwsze posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta odkąd premierem jest szef PO Donald
Tusk. Zgodnie z konstytucją, w sprawach szczególnej wagi prezydent moŜe zwołać Radę Gabinetową.
Nie przysługują jej kompetencje Rady Ministrów.

Media transmitowały jedynie powitalne przemówienie prezydenta.

Źródło: PAP


