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Jawne zdrowie prezydenta   
Kraj.  Prezydencki minister Michał Kamiński powiedział dziś w radiu ZET, Ŝe raport o stanie zdrowia prezydenta 
wkrótce zostanie upubliczniony. To zmiana, bo jeszcze cztery dni temu szefowa kancelarii premiera Anna Fotyga 
twierdziła, Ŝe takiego raportu nie będzie. Sam prezydent powiedział w środę, Ŝe jeśli ktoś koniecznie chce 
wiedzieć, jaki jest stan zdrowia głowy państwa, to on nie widzi przeciwwskazań. Dyskusję o raportach na temat 
zdrowia najwaŜniejszych osób w państwie wywołał przed kilkoma tygodniami poseł PO Janusz Palikot .  
 
Ubezpieczenia dodatkowe poczekaj ą  
Kra.  Nie będzie prac nad projektem ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, dopóki 
nie będzie projektu koszyka świadczeń gwarantowanych – postanowiła sejmowa Komisja Zdrowia. Takie 
rozwiązanie zaproponował przewodniczący komisji Bolesław Piecha, a zgodziła się na nie minister zdrowia Ewa 
Kopacz. UwaŜa, Ŝe przesunięcie prac nad tą ustawą nawet do końca czerwca (wtedy ma być znany koszyk) nie 
powinno zagrozić wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń od 2009 r.  
 
Ewa Kopacz na cenzurowanym   
Kraj.  Minister zdrowia Ewa Kopacz zebrała najgorsze oceny wśród ministrów rządu Donalda Tuska – wynika z 
sondaŜu TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika". 26 proc. respondentów chce jej dymisji. Po 23 
proc. badanych opowiedziało się za zmianą ministrów edukacji i gospodarki. Oficjalnie PO nie potwierdza planów 
zmian w rządzie. Nieoficjalnie jednak politycy Platformy przyznają, Ŝe oceny premiera dotyczące ministrów 
"ewoluują" i jeśli dojdzie do zmian to w sierpniu. Badanie zostało przeprowadzone 17 kwietnia na próbie 500 
dorosłych Polaków.  
 
Więcej za punkt   
Małopolska.  Dodatkowe 10 groszy do punktu za SOR-u na terenie szpitala, 10 groszy za certyfikat jakości, od 10 
do 30 groszy dla ostrodyŜurowych ośrodków wysokoreferencyjnych, czyli w sumie podniesienie średniej wartości 
punktu z kwoty 11,28 do 11,98 – to oferta na maj i czerwiec małopolskiego oddziału NFZ dla szpitali z regionu. 
Wydatki na leczenie szpitalne stanowiły w budŜecie tego oddziału w pierwszych czterech miesiącach roku 44,9 
proc. teraz wzrośnie do 45,26 proc. Oddział NFZ zadeklarował zwiększanie cen do końca roku, ale jednocześnie 
zapowiedział ograniczenie finansowania tzw. nadwykonań do świadczeń ratujących Ŝycie. Na ilościowy wzrost 
kontraktu (o liczbę nadwykonań w I kwartale) mogą liczyć wyłącznie oddziały neonatologiczne. Generalnie w 
umowach na najbliŜsze dwa miesiące liczba świadczeń szpitalnych w Małopolsce zostanie nieznacznie (o 3 
proc.) zmniejszona. MOW NFZ zadeklarował teŜ, iŜ do końca roku nie będzie wprowadzać Ŝadnych 
niekorzystnych dla pacjentów zmian w finansowaniu chemioterapii i programów terapeutycznych.  
 


