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Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował dolnośląskim szpitalom na drugie półrocze 
kontrakty nawet o jedną trzecią niŜsze. - To dla nas śmierć - mówią wściekli dyrektorzy 
lecznic i zapowiadają, Ŝe umów nie podpiszą  

We wtorek dolnośląski oddział NFZ przesłał szpitalom ofertę finansowania usług medycznych do końca 
2009 roku. Stare umowy przestaną obowiązywać z końcem czerwca. Gdy dyrektorzy lecznic otworzyli 
e-maile z propozycjami, przeŜyli szok. 
- W poniedziałek podczas specjalnego spotkania z szefami szpitali powiatowych dyrektor 
dolnośląskiego NFZ uprzedzał nas, Ŝe będzie mniej pieniędzy. Ale nie spodziewałem się, Ŝe cięcia będą 
tak drastyczne - mówi Jarosław Jaroszewski, dyrektor medyczny ZOZ w Lubinie. W pierwszym 
półroczu jego szpital miał do dyspozycji ponad 22 mln zł, teraz zaoferowano niecałe 15 mln.                     
O ponad 30 proc. mniej. 

- Szczypię się, bo nie wierzę w to, co widzę - denerwuje się Janusz Jerzak, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu. - ObniŜka jest tak duŜa, Ŝe w Ŝaden 
sposób szpital nie będzie mógł normalnie funkcjonować. Moje oddziały internistyczne zabezpieczają 
pół miasta, zawsze brakowało miejsc. Teraz proponuje się nam kontrakt niŜszy o jedną trzecią. 
Dyrektor juŜ zastanawia się co moŜe zrobić, Ŝeby zaoszczędzić, ale dobrego pomysłu nie ma. Mógłby 
wprawdzie ograniczyć przyjęcia planowe, ale na internie to niewielki odsetek chorych. Większość 
pacjentów przywoŜą karetki. - To co, od lipca mam ich odsyłać? - pyta Jerzak. 
 
Inwestycja w sznur na szyję 
 
Ręce załamuje dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Legnicy. To jedyny szpital            
w mieście. NFZ chce na drugie półrocze dać jej o 11,3 mln zł mniej. - Na funkcjonowanie placówki 
wydaję miesięcznie 6,2 mln zł. Propozycje Funduszu oznaczają, Ŝe na dwa miesiące powinnam 
zamknąć szpital. Ale to nierealne, bo musiałabym zwolnić ludzi, a to długotrwała procedura i realne 
oszczędności byłyby za pół roku - mówi Krystyna Barcik. 
 
Od lipca oddział okulistyczny szpitala ma dostać co miesiąc 27 tys. zł. - Zainwestowaliśmy w dobry 
sprzęt, który teraz będzie stał niewykorzystany, bo pieniądze, które dostaniemy z NFZ, nie wystarczą 
nawet na pensje pracowników - martwi się dyrektorka. 
Legnicki szpital jeszcze trzy lata temu był najbardziej zadłuŜony w Polsce. Udało się spłacić prawie 140 
mln zł długu, wziąć długoterminowy kredyt, podpisać ugodę z ZUS. - Za duŜo wysiłku włoŜyliśmy w to, 
Ŝeby wyjść na prostą, Ŝeby teraz świadomie się zadłuŜać. Sami sobie ukręcilibyśmy sznur na szyję - 
mówi dyrektorka. 
 
Wrocławski szpital kolejowy miał w pierwszej połowie roku na oddział ortopedyczno-urazowy 2,2 mln 
zł. Nowa propozycja to 930 tys. Na internę przypadło w pierwszym półroczu 2,6 mln - teraz o połowę 
mniej. - Cieszę się, Ŝe mój szpital nie jest spółką, bo juŜ musiałbym ogłosić upadłość - mówi dyr. 
Michał Rataj. - Co zrobię? Nie wiem. 
 
Szefowie dolnośląskich szpitali podkreślają, Ŝe od początku roku bardzo wzrosły koszty utrzymania 
szpitali. PodroŜały prąd, woda, w górę poszło euro, a z nim ceny leków i sprzętu medycznego. Wzrosły 
roszczenia pracownicze. - Najpierw przestaniemy płacić dostawcom, potem regulować zobowiązania 
publicznoprawne, potem wejdzie komornik i cofniemy się do okresu sprzed trzech-czterech lat - 
przewiduje Janusz Wróbel, dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu. - 



Rozumiem, Ŝe tnie się pieniądze na endoprotezy lub operacje zaćmy, na to od biedy moŜna poczekać. 
Ale umierającego lub chorego ze złamaną nogą ze szpitala przecieŜ nie wyrzucimy. 
 
Dyrektorzy sobie poradzą, pacjenci nie 
 
W szpitalach nie rozumieją, dlaczego Fundusz planuje tak potęŜne cięcia. - Z oficjalnych danych 
statystycznych wynika, Ŝe rosną wpływy ze składek zdrowotnych. Nie było teŜ zmiany planu 
finansowego NFZ. Więc o co chodzi? - pytają. 
 
Joanna Mierzwińska, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału NFZ tak tłumaczy tę sytuację: - W 
pierwszym półroczu wydaliśmy na leczenie w szpitalach ok. 995 mln zł. Na drugie zostało 847 mln, 
czyli prawie 150 mln mniej. Więcej pieniędzy nie będzie. Dzielimy to, co mamy. 
 
Edyta Grabowska-Woźniak, rzeczniczka centrali NFZ, nie chce komentować propozycji finansowych 
składanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu. Przypomina tylko, Ŝe wpływy za pierwszy kwartał 
są wyŜsze niŜ w ubiegłym roku, ale niŜsze od zakładanych. 
 
- To niech ktoś wreszcie ludziom jasno to powie. Jako dyrektor sobie poradzę, ale szkoda mi 
pacjentów - zŜyma się jeden z dyrektorów. 
 
Szefowie dolnośląskich szpitali zapowiadają, Ŝe propozycji NFZ nie przyjmą. W środę będą rozmawiać 
o wspólnej strategii w negocjacjach z Funduszem. Interweniować mają teŜ właściciele szpitali: 
marszałek województwa i starostowie powiatów. 
 
Na Dolnym Śląsku najgorzej 
 
Sprawdziliśmy, ile pieniędzy dostaną szpitale w innych regionach Polski. W większości z nich nie ma 
takich problemów jak na Dolnym Śląsku. 
 
Na Śląsku obowiązują umowy zawarte w styczniu na cały rok. - Sytuacja jest stabilna, zmian nie 
przewidujemy - mówi Jacek Kopocz, rzecznik śląskiego oddziału NFZ. 
 
W Małopolsce większość szpitali podpisała juŜ aneksy do starych umów. - Finansowanie będzie na 
podobnym poziomie - usłyszeliśmy w biurze rzecznika prasowego małopolskiego oddziału Funduszu. 
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