
Panie ministrze, co z reform ą ochrony 
zdrowia? Wierzy pan w ni ą jeszcze? 

Prezydent tak mocno powiedział o wecie, Ŝe 
mam przekonanie, iŜ ta ustawa przepadnie i 
trzeba będzie realizować plan związany ze 
wzmocnieniem jakości zarządzania szpitalami 
bez tej ustawy. Obowiązkiem rządu jest 
powiedzenie, jak moŜna pomóc w bardziej 
efektywnym zarządzaniu podmiotami 
szpitalnymi. Jest nowy wiceminister Jakub Szulc 
znający się na sprawach finansowych, co daje 
więcej poczucia pewności. Polepszenie jakości 
zarządzania NFZ jest kluczem do sukcesu. Rok 
2008 przyniósł około 8 mld zł więcej przychodów finansowych ze składek do NFZ. To środki, 
które powinny zostać sensownie wykorzystane takŜe w przyszłym roku. Pojawia się pytanie o 
efektywne zarządzanie systemem zdrowia i efektywne zarządzanie NFZ. Nie mówię, Ŝe dziś coś 
jest źle, tylko uwaŜam, Ŝe jest moment, gdy trzeba się zastanowić nad efektywnością.  

Nie ma pan wra Ŝenia, Ŝe minister Kopacz zepsuła, co si ę tylko dało w rozmowie z 
opozycj ą?  

A moŜe to opozycja zepsuła szanse na rozmowę? Ja mogę powiedzieć, Ŝe skoro pan prezydent 
nie podpisze tej ustawy, to ten projekt naleŜy zrealizować inaczej, ale przejrzyście, z dbałością o 
jakość. Pokazać, Ŝe szpitale mogą lepiej funkcjonować.  

Odczytujemy to tak: jest jaki ś plan B? 

Jest. Jego istotą jest, Ŝeby przeprowadzić tę operację we współpracy z samorządami, dając 
szansę szpitalom na poprawę ich kondycji i poprawę zarządzania. Jeśli samorząd zdecyduje, Ŝe 
będzie dokonywał zmian własnościowych, to będzie do tego uprawniony. MoŜliwości prawne 
powodują, Ŝe w takim wypadku trzeba przejść procedurę likwidacyjną, która powoduje, Ŝe 
samorząd przejmuje na siebie zobowiązania - staje się w pełni właścicielem.  

Rząd dorzuci pieni ędzy tym samorz ądom, które si ę tego podejm ą?  

Te pieniądze były zaplanowane i są w budŜecie. Dobrze by było, gdyby ten proces moŜna było 
realizować.  

A druga sprawa to reorganizacja NFZ?  

To jest pytanie otwarte. Musi być mocniejsze zarządzanie środkami, którymi dysponuje NFZ. 
Poza tym jest jakaś ilość rozwiązań, które mogłyby spowodować ułatwienia, np. przez większe 
wykorzystanie informatyki. Nie mówię juŜ o elektronicznej karcie pacjenta, którą w przyszłości 
trzeba będzie wprowadzić, bo to daje oszczędności. 

 


