
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

wspólnie z innymi senatorami
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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnich tygodniach na terenie ca³ego kraju, a w szczególnoœci województwa ³ódzkiego, prezes

Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi³ w wielu powiatach konkursy, w których zostali wy³onie-
ni œwiadczeniodawcy w zakresie ratownictwa medycznego. Konkursy zosta³y przeprowadzone na pod-
stawie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz
zarz¹dzenia nr 86/2008/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 wrzeœnia 2008 r.
w sprawie okreœlenia kryteriów oceny oferty w postêpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

W zwi¹zku z ogromnym zainteresowaniem spo³ecznym proszê pana prezesa o przedstawienie pana
opinii co do zasadnoœci stosowania trybu konkursowego na szczególnym rynku us³ug ratownictwa me-
dycznego, który w praktyce zwykle ogranicza siê do dwóch podmiotów, czyli przyszpitalnego pogotowia
ratunkowego oraz jednej spó³ki konkurencyjnej.

Czy pana zdaniem realizacja konkursu w obecnej formie nie prowadzi do zdominowania us³ug rato-
wniczych przez jedn¹ firmê i wyeliminowania z rynku publicznych jednostek przyszpitalnego pogotowia
ratunkowego?

Czy pana zdaniem treœæ za³¹cznika nr 1 do wspomnianego zarz¹dzenia, na którego podstawie przy-
znawane s¹ punkty w konkursie, przystaje do treœci oraz intencji przywo³anej ustawy? Szczególnie cho-
dzi tutaj o art. 148. Czy pana zdaniem nie dosz³o do nadu¿ycia prawa w tej materii?

Czy pana zdaniem w przypadku przegranej przyszpitalnego pogotowia ratunkowego w konkursie na
œwiadczenie us³ug ratowniczych nie dochodzi do wyeliminowania raz na zawsze tej jednostki z rynku
i wrogiego przejêcia tego rynku przez beneficjenta konkursu?

Jak pan ocenia skutki przegranej w konkursie na œwiadczenie us³ug medycznych pogotowia przy-
szpitalnego, które w konsekwencji zmuszone jest do zwolnienia specjalistycznego personelu medyczne-
go oraz do pozbycia siê sprzêtu medycznego, czêsto nabytego dziêki wsparciu funduszy unijnych?

Jakie skutki wywo³uje, pana zdaniem, koniecznoœæ zwrotu w takich przypadkach pieniêdzy unij-
nych w zwi¹zku z zaniechaniem realizacji projektu, który zyska³ wspó³finansowanie?

Czy pan prezes widzi tak¹ potrzebê i czy ewentualnie zamierza podj¹æ inicjatywê zmierzaj¹c¹ do
zmiany przepisów reguluj¹cych konkursy na us³ugi medyczne, a w szczególnoœci zmierzaj¹c¹ do zmia-
ny opisu kryteriów, a tak¿e do wyeliminowania na pewien czas tych podmiotów, które w postêpowaniu
konkursowym sk³adaj¹ nieprawdziwe oœwiadczenia?

Oczekujemy na pana odpowiedŸ.
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