Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 66. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 listopada 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Panie Premierze!
Uzyska³em niepokoj¹ce informacje, dotycz¹ce niedofinansowania placówek lecz¹cych dzieci chore
na nowotwory. Ostatnie doniesienia dotycz¹ Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii
Dzieciêcej we Wroc³awiu, której w œwietle podawanych informacji grozi wstrzymanie przyjmowania pacjentów i wykonywania zabiegów. Przyczyn¹, doœæ prozaiczn¹, jest zaleganie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia z wyp³at¹ placówce ponad 4 milionów z³ za tak zwane nadwykonania.
Trudne po³o¿enie finansowe polskich szpitali jest powszechnie znane. Nie mo¿e byæ jednak takich
sytuacji, w których osoba chora jest odprawiana z kwitkiem. Lekarze maj¹ leczyæ, a pacjenci maj¹ prawo oczekiwaæ od pañstwa polskiego pomocy w tym leczeniu. Jednak¿e co roku w polskich szpitalach
zdarzaj¹ siê sytuacje, w których liczba i wartoœæ wykonywanych procedur znacznie przekraczaj¹ wartoœæ kontraktu z NFZ.
Jak Pan sam wielokrotnie wskazywa³, „w ka¿dej sprawie, szczególnie tam, gdzie chodzi o zdrowie
i ¿ycie pacjentów, zw³aszcza dzieci, nikt nie mo¿e byæ obojêtny”. Z tego, co rozumiem, nie ma w Polsce
takiego szpitala, który nie potrzebowa³by wiêkszej iloœci pieniêdzy, jednak¿e nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê
fakt, i¿ nie powinno byæ w Polsce takiego szpitala, w którym odmawia³oby siê udzielenia pomocy z uwagi
na brak odpowiednich œrodków finansowych.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ilu placówkom szpitalnym w Polsce NFZ zalega z wyp³at¹ pieniêdzy za tak zwane nadwykonania?
Proszê o podanie liczby szpitali wraz z ³¹czn¹ kwot¹ zaleg³oœci na koniec paŸdziernika 2010 r.
2. Czy i w jakich sytuacjach NFZ odmawia zap³aty za nadwykonania w placówkach lecz¹cych pacjentów onkologicznych, dokonuj¹cych przeszczepów, w oddzia³ach dzieciêcych i wykonuj¹cych procedury
wysokospecjalistyczne?
3. Dlaczego w wiêkszoœci polskich placówek liczba i wartoœæ wykonywanych procedur przekraczaj¹
wartoœæ kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?
4. Dlaczego w NFZ stosowane s¹ limity na leczenie dzieci chorych na nowotwory? Kiedy to siê skoñczy?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

