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Warszawa, 29 sierpnia 2013 r.

NIEPOTRZEBNE ZAMIESZANIE Z PLANEM FINANSOWYM NFZ
Brak podpisu Ministra Finansów na dokumencie dotyczącym planu
finansowego NFZ niepotrzebnie budzi niepokój Polaków, którzy
coraz mniej rozumieją z tego, co dzieje się dziś w ochronie zdrowia.
Przypomnijmy – plan finansowy NFZ został zaakceptowany przez Komisję
Zdrowia oraz Ministra Zdrowia, i brak jego akceptacji przez ministra Jacka
Rostowskiego niczego nie zmienia – jest i będzie on realizowany w takim
kształcie, w jakim został przedstawiony do podpisu.
Konflikt między NFZ a Ministrem Finansów dotyczy wzrostu kosztów leczenia
nieubezpieczonych pacjentów. Dopiero wprowadzenie systemu eWUŚ
pokazało, że wiele osób, mających ustawowe prawo do bezpłatnego leczenia,
nie posiadają innego tytułu do korzystania ze świadczeń. Przykładem mogą
być dzieci, których rodzice powinni zgłosić do swojego ubezpieczenia, a jeśli
tego nie zrobią, to za ich leczenie płaci bezpośrednio budżet państwa. Dopiero
system eWUŚ udowodnił, że leczenie osób nieubezpieczonych, ale mających
prawo do bezpłatnych świadczeń, nie kosztuje, jak dotychczas szacowano,
niespełna 250 mln zł, ale prawie 1 mld zł.
– Dobrze, że system informatyczny zaczął funkcjonować, bo ze względu na

niższy spływ składki budżety NFZ na 2013 r. i 2014 r. są napięte, więc
dodatkowe pieniądze się przydadzą – mówi Wiceprezydent Pracodawców RP
Andrzej Mądrala. – Z drugiej jednak strony oznacza to, że przez ostatnie lata
NFZ, a więc my wszyscy, kredytowali budżet państwa – dodaje.
Zdaniem Wiceprezydenta Pracodawców RP brak akceptacji planu finansowego
na 2014 r. to kolejny dowód na panujący chaos w systemie ochrony zdrowia.
– Coraz bardziej obawiamy się przyszłego roku, bo – mimo iż zbliża się już
wrzesień – to tak naprawdę nie ma jeszcze ani podstaw prawnych do

aneksowania umów, ani też rozporządzeń koszykowych. To powoduje, że nie
da się przeprowadzić konkursu ofert. Trudno więc powiedzieć, na jakiej
podstawie i w jakim zakresie będziemy leczyć pacjentów w przyszłym roku –
mówi Wiceprezydent Mądrala.

Pracodawcy RP już informowali, że projekt nowelizacji ustawy o
świadczeniach
zdrowotnych
budzi
poważne
zastrzeżenia
natury
konstytucyjnej. – Wiele jej przepisów jest bardzo kontrowersyjnych. W
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dodatku od przyszłego roku wraca obowiązek posiadania ubezpieczenia od
zdarzeń medycznych. W tej kwestii także nie wiemy, czy Ministerstwo Zdrowia
znalazło jakieś rozwiązania – mówi Wiceprezydent Pracodawców RP
przypominając jednocześnie, że mimo zbliżającej się połowy kadencji
obecnego rządu, Ministerstwo Zdrowia nadal nie przygotowało żadnego
projektu ustawy wprowadzającej systemową reformę sektora. – Coraz

bardziej obawiamy się, że obecna kadencja rządu będzie dla pacjentów
stracona. Brak reform pogrąża system ochrony zdrowia; powoduje, że nie
tylko jest on coraz mniej wydolny, lecz także pogłębia panujące w nim
patologie. Także informatyzacja systemu ochrony zdrowia opóźnia się
i prawdopodobnie nie uda się dotrzymać terminu wprowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej – wylicza Andrzej Mądrala. W jego opinii ostatnie
dwa lata to jedynie gaszenie pożarów. Tak było m.in. z ustawą refundacyjną
czy też ubezpieczeniami od zdarzeń medycznych. – Niestety, żaden problem

nie został rozwiązany. Ciągle mamy jednak nadzieję na wprowadzanie zmian
w duchu dialogu społecznego w ciągu najbliższych dwóch lat – kończy
Wiceprezydent Pracodawców RP.
***

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentują 7 500 firm, zatrudniających ok. 4
mln pracowników. Organizacja, która powstała w listopadzie 1989 roku, działa w
obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym kraju
i kwestiami społecznymi, w tym dotyczącymi ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa
pracy. Pracodawcy RP podejmują inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości,
innowacyjności, wykorzystania nauki do potrzeb gospodarki, a także w obszarze
stanowienia prawa. Są obecni w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych. Od marca 2009 roku w ramach organizacji działa Centrum
Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce forum pozwalające śledzić proces
legislacyjny oraz umożliwiające przedsiębiorcom wpływ na kształt i jakość
stanowionego prawa (www.cml.pracodawcyrp.pl). Organizacja jest członkiem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (organu doradczego instytucji
Unii Europejskiej). Prezydentem Pracodawców RP jest dr Andrzej Malinowski.

