
Zapłacimy więcej za prywatne leczenie – Gazeta Wyborcza,
23 lutego 2008 r.

- Dyrektorzy szpitali, po styczniowych protestach słuŜby zdrowia zaczęli płacić lekarzom
pieniądze z sufitu. Bez Ŝadnego związku z sytuacją finansową ich szpitali - oburza się
przedstawiciel jednej z prywatnych firm medycznych.

Jego zdaniem zarobki w słuŜbie zdrowia są teraz całkiem rozregulowane. A spirala roszczeń ciągle się
nakręca i przechodzi na prywatną słuŜbę zdrowia. - Lekarze przychodzą i pytają. No jak to? Ja mam
zarabiać mniej niŜ w publicznym szpitalu? Dawajcie więcej pieniędzy. Bo sobie pójdę do szpitala
publicznego - twierdzi nasz rozmówca.

Fakt, po lekarskich protestach z ostatnich kilkunastu tygodni zarobki w publicznych ZOZ-ach mocno
wzrosły. - Lekarze w czasie protestów domagali się wynagrodzeń stanowiących trzykrotność średniej
krajowej, tj. ok. 9 tys. zł brutto - opowiada Adam Rozwadowski, prezes Enel-Medu.

Według Rozwadowskiego część lekarzy prawdopodobnie wynegocjowała podwyŜki na tym poziomie,
bo jego firma zaobserwowała zmniejszone zainteresowanie podjęciem pracy w prywatnej słuŜbie
zdrowia. Zarobki medyków wzrosną teŜ w prywatnych firmach. W tym roku nawet o 30 proc.

- W większości placówek pensje wzrosły. Często powyŜej poziomu moŜliwości szpitala - twierdzi Marek
Balicki, były minister zdrowia, były dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, a obecnie poseł LiD. - I
teraz dochodzą mnie sygnały z Warszawy, ale i wielu innych miast, Ŝe na wynagrodzenia w niektórych
szpitalach idzie juŜ prawie 100 proc. pieniędzy otrzymywanych w ramach kontraktu z NFZ. A powinno
iść 60-70 proc. - rozkłada ręce były minister, zaznaczając, Ŝe taki poziom zapewnia normalne
funkcjonowanie szpitala.

W części szpitali wynagrodzenia wzrosły symbolicznie, w innych o co najmniej kilkadziesiąt proc. Jak
pisała kilka dni temu "Gazeta": jeszcze w grudniu chirurg w Nowym Sączu zarabiał 15 tys. zł brutto,
dyŜurując 202 godziny. W styczniu dostał juŜ 21 tys. zł za etat i za 168 godzin dyŜurów. Anestezjolog
zarabiał 15 tys. brutto (dyŜurując 218 godzin), teraz dostał 16 tysięcy (dyŜurując 166 godzin).

- Jeszcze nigdy nie miałam tak wysokiej pensji - dziwi się pani ElŜbieta, pediatra dorabiająca w jednym
ze szpitali na Śląsku. Za jeden dyŜur w jej szpitalu w sobotę albo niedzielę dostaje 1,2 tys. zł.

Jej miesięczne zarobki wzrosły w porównaniu z grudniem z 3 do ponad 5 tys. zł. Pani ElŜbieta jest juŜ
w wieku emerytalnym i jeszcze niedawno myślała o zakończeniu swej kariery medycznej. Teraz chce
pracować jak najdłuŜej.

A lekarskie apetyty są jeszcze większe. Na piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Ewa
Kopacz powtórzyła swoją obietnicę, Ŝe za dwa lata lekarz specjalista zarobi 11 tys. zł brutto. - Nie
wiadomo jednak, czy chodzi jej o średnie pensje i jak pani minister ma zamiar to osiągnąć. Na razie z
jej ust pada tylko zaklęcie wytrych - uszczelnienie systemu.

- Obecnie lekarze Ŝądają wzrostu wynagrodzenia natychmiast, na co potrzeba by było 14 mld zł. Teraz
i natychmiast tych pieniędzy nie ma - stwierdziła minister.

A w prywatnych przychodniach zarobki są o kilkanaście procent wyŜsze niŜ w publicznych szpitalach.
Lekarze zaś dorabiają i tu, i tu.

Specjaliści tymczasem ostrzegają, Ŝe konsekwencje gwałtownego wzrostu płac lekarzy prędzej czy
później uderzą w pacjentów. Według danych resortu zdrowia ZOZ-y zadłuŜone są na 3,7 mld zł. - Do
III kwartału ubiegłego roku ich zadłuŜenie systematycznie malało. Teraz dyrektorzy - którzy,
nawiasem mówiąc, coraz częściej zarabiają mniej od swoich lekarzy - świadomie zadłuŜają szpitale, a
więc zadłuŜenie ZOZ-ów znowu będzie rosło. I za te długi nie moŜna wyciągnąć w stosunku do nich
Ŝadnych konsekwencji. Sytuacja jest bez wyjścia, chyba Ŝe NFZ zacznie przekazywać szpitalom więcej
pieniędzy - uwaŜa Balicki.



Większych pieniędzy tymczasem nie ma. Resort zdrowia twierdzi, Ŝe sytuacja się poprawi, jeśli
zwiększy się odpowiedzialność dyrektorów za finanse szpitali i pozwoli się im świadczyć usługi
komercyjne. To wymaga jednak zmian w prawie, które nie wiadomo kiedy nastąpią.

Wzrosną takŜe ceny abonamentów medycznych. - Aby sprostać płacowym wymaganiom lekarzy,
trzeba będzie podnieść ceny usług - przestrzega Rozwadowski.

Opozycja za gwałtowny i niekontrolowany wzrost wynagrodzeń obwinia politykę Ministerstwa Zdrowia.
- Rząd świadomie odstąpił od ingerencji w kształtowanie wynagrodzeń w szpitalach. Powiedział
dyrektorom: podniesiecie wynagrodzenia lekarzy czy nie - to wasz problem - oskarŜa Balicki.

Jego zdaniem wszystko działo się według prostego schematu. Lekarze protestowali. Rzadko który
starosta czy marszałek miał odwagę powiedzieć dyrektorowi szpitala, aby nie podnosił wynagrodzeń,
bo placówki na to nie stać. Mówili raczej: zrób pan wszystko, Ŝeby szpital działał. Bo nie moŜemy sobie
pozwolić na jego zamknięcie. I dyrektorzy pensje podnosili.

Politycy w starciu z lekarzami mają jednak na razie za mało argumentów. Po prostu w kraju jest za
mało medyków, brakuje zwłaszcza lekarzy specjalistów.

- Nasze akademie medyczne wypuszczają o jedną trzecią młodych lekarzy mniej niŜ przed 1989
rokiem. Ale nawet jakby wypuszczały tyle samo, nic to by nie dało. Młodzi lekarze najchętniej
wyjeŜdŜają za granice. Tym starszym z długim staŜem i ustaloną renomą takich kroków raczej się
podjąć nie chce - twierdzi Balicki.
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