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M inisterstwo Zdrowia wraz z Narodowym

Funduszem Zdrowia wzi´∏o si´ za inten-

sywne poszukiwanie pieni´dzy na finan-

sowanie Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz leków. Cz´Êç

pieni´dzy, ich zdaniem,  ulega marnotrawstwu,

w wyniku czego powstajà kolejki do lekarzy i us∏ug

lekarskich. W najbli˝szym czasie, jak oÊwiadczy∏

minister zdrowia Zbigniew Religa, zostanie przes∏a-

na do Sejmu propozycja nowelizacji ustawy o fi-

nansowaniu Êwiadczeƒ zdrowotnych. 

- Wejdziemy  na pole minowe, proponujàc nowà

list´ leków refundowanych oraz zasady jej przej-

rzystoÊci i odpowiedzialnoÊci za jej przygotowanie.

Zdaj´ sobie spraw´ z niebezpieczeƒstw, poniewa˝

pole naje˝one jest interesami ró˝nych grup zawo-

dowych. PrzejrzystoÊci potrzebujemy, aby ustrzec

si´ wybuchów. Cz´Êç leków na pewno nie znajdzie

si´ na tej liÊcie i spodziewam si´ o to pretensji. Ale

to nieuniknione - powiedzia∏ Zbigniew Religa,

podczas konferencji prasowej.

NieszczelnoÊci w finansowaniu Êwiadczeƒ zdro-

wotnych dotyczà zw∏aszcza systemu zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze.

Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi obecnego

równie˝ na tym spotkaniu  Jerzego Millera, prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia. - Akurat w tej

dziedzinie wydatki NFZ wzros∏y najwi´cej, bo a˝

oko∏o 20 procent. Ta dynamika nie wynika z real-

nych potrzeb pacjentów lecz z wymuszonych reali-

zacji kart zaopatrzenia - twierdzi Miller - niestety

mamy sprytnych lekarzy, którzy odwiedzajàc dom

opieki spo∏ecznej, zapisujà wszystkim hurtem np.

aparaty s∏uchowe. Nie wierz´, aby wszyscy ich po-

trzebowali, natomiast pewne jest, i˝ dzi´ki temu nie

trafi∏y one do osób najbardziej ich potrzebujàcych.

Prezes NFZ da∏ w ten sposób do zrozumienia,

˝e lekarze wspó∏pracujàc z producentami, dostajà

od nich prowizj´ za przepisanie okreÊlonego pro-

duktu. Pieniàdze na zaopatrzenie ortopedyczne

przeciekajà te˝ przez Paƒstwowy Fundusz Rehabi-

litacji Osób Niepe∏nosprawnych, w którym mo˝na

staraç si´ o dotacje na przedmioty ortopedyczne.

Nieuczciwy pacjent korzysta zatem w tym przy-

padku z dwóch êróde∏ refundacji.

Nie sposób odmówiç racji obu decydentom

s∏u˝by zdrowia. Co jednak sprawdzony i przejrzy-

sty system zaopatrzenia w przedmioty ortope-

dyczne i Êrodki pomocnicze ma wspólnego z nie-

szczelnoÊciami finansowania? Do kogo nale˝y

kierowaç pretensje o niew∏aÊciwe wykorzystanie

naszych sk∏adek na s∏u˝b´ zdrowia? Czy racj´ ma

prezes Miller, twierdzàc, i˝ potrzebna jest kontro-

la Êrodowiska uprawnionego do wydawania na-

szych pieni´dzy? Otó˝ kontrola jest cz´Êcià ka˝-

dego systemu, który wykorzystuje finanse pu-

bliczne. Dlatego zdumiewa zaskoczenie, z jakim

prezes NFZ mówi o wynikach kontroli. Wszak do

obowiàzków NFZ nale˝y „pilnowanie“ naszych

pieni´dzy.

Patologia finansowania Êwiadczeƒ zdrowot-

nych tkwi w za∏o˝eniach tego systemu i zwi´k-

szona kontrola pozwoli jedynie bardziej uszczel-

niç system, ale nie zlikwidowaç „chorob´“. Ka˝-

dy system reglamentacji, a o takim mo˝emy mó-

wiç w przypadku refundacji, b´dzie nie tylko

zmierza∏ w kierunku korupcji, ale nawet jà utrwa-

la∏. Pokolenie, które prze˝y∏o cz´Êç ˝ycia w PRL-

u doskonale zdaje sobie spraw´ z mechanizmów

dzia∏ania takiego systemu. Czy ustawodawca

tworzàc PFRON nie zdawa∏ sobie sprawy z mo˝-

liwoÊci nadu˝ywania pieni´dzy publicznych

w tym funduszu? Wielokrotnie donosi∏ o tym

NIK, dlatego pada∏y propozycje przekazania

Êrodków funduszu do samorzàdów terytorialnych,

które najlepiej znajà potrzeby swoich mieszkaƒ-

ców. Ale wartoÊç PFRON, jako karty przetargo-

wej w rozgrywkach politycznych, okazywa∏a si´

wa˝niejsza od  racjonalnego wydawania Êrodków

publicznych. Prezes Milller, dajàc do zrozumie-

nia, i˝ wymuszony wzrost wydatków na przed-

mioty ortopedyczne powstaje przez ró˝nych spry-

ciarzy, zdaje si´ zapominaç, i˝ wspomniane nie-

szczelnoÊci stworzy∏o paƒstwo, zach´cajàc cwa-

niaków do ich wykorzystywania. Istnieje w∏aÊci-

wie tylko jeden sposób na ograniczenie ich dzia-

∏ania, poprzez zwi´kszony dost´p do refundowa-

nych Êwiadczeƒ i leków. Samo uszczelnienie nic

nie da, jeÊli w Êlad z nim nie zwi´kszymy refun-

dacji i iloÊci przys∏ugujàcych w tym zakresie pro-

duktów, leków i Êwiadczeƒ.
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Sprostowanie
W artykule „Co powinien wiedzieç NFZ?“ zamieszczonym w nr 3(14) Kwartalnika NTM autorka pani

Maria Weber pos∏u˝y∏a si´ moim nazwiskiem bez mojej wiedzy i zgody, a cytowane w artykule wypo-

wiedzi nie sà mojego autorstwa. Joanna Buczyƒska, S∏upsk, 30.11.2005

Od Redakcji - wyjaÊnienie dla pani Joanny Buczyƒskiej ze S∏upskiej Delegatury Pomorskiego Oddzia-

∏u NFZ (wydzia∏ zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze):

Autorka tekstu (Maria Weber) zadzwoni∏a do Pani i po przedstawieniu si´ poprosi∏a o krótkà wypo-

wiedê, której w efekcie Pani udzieli∏a. Osobie udzielajàcej informacji prasie przys∏uguje prawo do au-

toryzacji lub do nieujawniania danych osobowych. Tak jak redaktor Weber mog∏a zasugerowaç Pani ta-

kà mo˝liwoÊç, tak samo Pani mog∏a tego za˝àdaç. Mo˝emy wyraziç jedynie nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci

tego typu nieporozumienia nie b´dà mia∏y miejsca.

Uszczelnianie systemu

■ 

Maria Weber


