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Warszawa, 7.11.2011
ROZPOCZĘCIE KONTRAKTOWANIA BEZ SZPITALI JEDNEGO DNIA JEST
NIEDOPUSZCZALNE
Rozpoczęła się procedura kontraktowania leczenia szpitalnego aż w
czterech województwach. Nie będzie ona jednak dotyczyć trybu
jednodniowego. Zdaniem Pracodawców RP taka sytuacja jest
niedopuszczalna.
Szpitale pracujące w trybie jednego dnia są wyłączone z kontraktowania, bowiem
dopiero w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Ewa Kopacz opublikowała projekt
rozporządzenia zmieniający wymogi, jakie muszą spełniać szpitale wykonujące
procedury w tym trybie. W dodatku nadal trwa konflikt między minister zdrowia i
Narodowym Funduszem Zdrowia o to, czy szpitale jednego dnia zarejestrowane jako
HP. 1.6 mogą brać udział w konkursie czy nie.
Zdaniem Pracodawców RP taka sytuacja jest niedopuszczalna. W związku tym, że nie
ma parytetu podziału środków, rozpoczęcie kontraktowania oznacza, że wszystkie
środki przeznaczone na leczenie szpitalne zostaną postawione do dyspozycji i w
przypadku złożenia odpowiednio dużej liczby ofert mogą zostać zakontraktowanie.
Może się więc okazać, że zabraknie pieniędzy dla wszystkich szpitali jednego dnia w
tych czterech województwach, gdzie trwa kontraktowanie. Noe wiadomo więc, na
jakiej podstawie będą funkcjonowały te szpitale od 1 stycznia 2012 r., czy znajdą się
dodatkowe środki na przeprowadzenie dodatkowych procedur. Wydaje się, że nie,
tym bardziej że plan finansowy był przygotowywany w oparciu o bardzo
optymistyczne wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że spływ
składek w przyszłym roku może być niższy niż założono. - Nagłe skończenie

kontraktów będzie wiązało się z koniecznością kupienia przez NFZ tych samych
procedur, ale drożej w pełno profilowych szpitalach. Dla pacjenta będzie się to
wiązało z ograniczoną dostępnością do świadczeń – podkreśla wiceprezydent
Pracodawców RP, Andrzej Mądrala.

Tak późne rozpoczęcie kontraktowania oznacza także, że - zakładając tryb
odwoławczy - na przełomie roku trudno będzie zapewnić ciągłość leczenia. Ponadto
bardzo późne kontraktowanie bez pozostawienia żadnej drogi awaryjnej szpitalom
będzie oznaczało dużo większą presję na uzyskanie kontaktu i w wyniku tego
sztuczne zaniżane jego wartości.
- Przełom roku będzie w systemie ochrony zdrowia trudny dla świadczeniodawców i

pacjentów. Jak wiemy, odchodząca minister zdrowia nie rozwiązała do końca
konfliktów związanych z wejściem w życie ustawy refundacyjnej, wielokrotnie
zmieniała zasady funkcjonowania AOS, a teraz także w zakresie leczenia szpitalnego
w trybie jednego dnia. Dlatego naszym zdaniem jedynym wyjściem z obecnej sytuacji
jest opóźnienie kontraktowania o co najmniej trzy miesiące, co umożliwi
świadczeniodawcom poznanie wszystkich zmienionych przepisów, a minister zdrowia
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i NFZ jednocześnie przeprowadzić kontraktowanie we wszystkich trybach leczenia
szpitalnego – podkreśla Andrzej Mądrala.

***
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to największa i najstarsza organizacja
pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7 000
firm, zatrudniających przeszło 3 000 000 pracowników. 85 proc. z nich to firmy
prywatne, 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Organizacja jest uznanym partnerem
społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem Pracodawców RP jest
Andrzej Malinowski. Z inicjatywy organizacji powstało m.in. 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).

