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Ogólnopolski Zwi ązek Zawodowy Lekarzy nie rezygnuje z walki o wi ększe pieni ądze z 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak na razie lekarz e nie zaczynaj ą kolejnej fali 
strajków. Chc ą, by post ępowaniem funduszu zaj ęła się m.in. prokuratura. Ich zdaniem szef 
funduszu oszcz ędza na chorych, a to zagra Ŝa Ŝyciu i zdrowiu pacjentów. 

”Państwo zaniŜa koszty leczenia, a gdy coś się stanie, od razu winny jest lekarz. Zapraszam tych, 
którzy kaŜą nam leczyć za takie pieniądze, na dyŜur do swojego szpitala, niech zobaczą, w jakich 
warunkach musimy pracować” - mówi DZIENNIKOWI dr Tomasz Undermann, 
wiceprzewodniczący OZZL.  

Lekarze chcą, by sposób, w jaki fundusz ustala stawki dla szpitali, skontrolowała NajwyŜsza Izba 
Kontroli, a monopolistyczne - ich zdaniem - praktyki funduszu zbadał Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Chcą równieŜ, by skutki decyzji NFZ zbadała prokuratura, bo ich zdaniem 
oszczędności funduszu to działanie na szkodę tak pacjentów, jak i szpitali  

Lekarze zarzucają funduszowi, Ŝe pieniądze, jakie NFZ płaci za leczenie, są o ok. 15 proc niŜsze 
od rzeczywistych kosztów leczenia. ”Wystąpimy do prezesa UOKiK z wnioskiem o 
przeprowadzenie postępowania antymonopolowego wobec NFZ, który narzucił szpitalom 
nieuczciwe, zmniejszone ceny za świadczenia w roku 2009” - mówi DZIENNIKOWI 
przewodniczący związku Krzysztof Bukiel.  

"Chcemy teŜ, aby prokuratura sprawdziła, czy takie działanie nie jest zwykłym naraŜaniem 
chorych na niebezpieczeństwo" - dodaje. Lekarze chcą równieŜ, aby śledczy sprawdzili, czy 
prezes funduszu Jacek Paszkiewicz nie działał na szkodę interesu publicznego, za co groŜą trzy 
lata więzienia.  

Trzeci z przygotowywanych wniosków zostanie wysłany do NajwyŜszej Izby Kontroli i dotyczył 
będzie sposobu wyceniania kosztów leczenia. ”Wielokrotnie pytaliśmy NFZ, jak oblicza kwotę, 
którą płaci szpitalom za poszczególne zabiegi, ale nigdy nie doczekaliśmy się odpowiedzi. 
Dlatego poprosiliśmy NIK, by się tym zajęła" - mówi Undermann.  

Lekarze boją się, Ŝe uszczuplenie budŜetów szpitali spowoduje, Ŝe dyrektorzy i tak juŜ 
zadłuŜonych lecznic będą starali się znaleźć brakujące pieniądze, obniŜając ich pensje. 
Zastrzegają jednak, Ŝe na takie działanie się nie zgodzą.  

"KaŜda próba zrekompensowania strat kosztem płac lekarzy spotka się z naszą stanowczą 
reakcją, włącznie ze strajkiem lub zbiorowym wypowiadaniem umów o pracę przez lekarzy” - 
mówi Undermann.  
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