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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Chcia³bym wyg³osiæ oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia, pani Ewy Kopacz.
31 lipca 2009 r., a tak¿e 19 listopada 2009 r. pozwoli³em sobie wyst¹piæ w liœcie skierowanym do

premiera Tuska w sprawie konkursów przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
œwiadczenie us³ug w zakresie ratownictwa medycznego. Pismo moje zosta³o przekazane do rozpatrze-
nia pani minister. Pozwoli³em sobie w nim wskazaæ b³êdy, które prowadz¹ do eliminacji ratownictwa
medycznego dzia³aj¹cego w tradycyjnej przyszpitalnej formie ze szkod¹ dla pacjentów oraz bezpiecze-
ñstwa publicznego. Wspomniane przeze mnie b³êdy to, moim zdaniem, wadliwie przygotowane przez
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarz¹dzenie reguluj¹ce sposób prowadzenia konkursów, któ-
re rozstrzygaj¹, kto bêdzie œwiadczy³ us³ugi ratownictwa medycznego w danym powiecie. W swoim
piœmie wskaza³em na zapisy zarz¹dzenia, które moim zdaniem jednoznacznie preferuj¹ konkretny
podmiot – komercyjn¹ spó³kê operuj¹c¹ na rynku us³ug zwi¹zanych z ratownictwem medycznym.

Z uwagi na intensywne dzia³ania lobbingowe poprzedzaj¹ce pojawienie siê wspomnianego zarz¹dze-
nia oraz moje zastrze¿enia co do treœci wspomnianego zarz¹dzenia zwracam siê do pani minister o pod-
jêcie pilnych dzia³añ zapobiegaj¹cych likwidacji dotychczasowych stacji pogotowia ratunkowego.

Pani Minister, w piœmie z 9 grudnia 2009 r. skierowanym do szefa Kancelarii Prezesa Rady Minis-
trów, znak MZ-UZ-RP-024-18213-1/MS/09, zobowi¹za³a siê pani do rzetelnego wyjaœnienia przedsta-
wionych problemów, a z uwagi na z³o¿onoœæ zagadnienia zapowiedzia³a przed³u¿enie postêpowania.
Niestety, mimo up³ywu lat i pomimo prób przypominania o sprawie do dzisiaj przedstawiony przeze
mnie problem nie znalaz³ fina³u.

W czasie, kiedy brakuje reakcji ze strony ministerstwa, wiele z³ego dzieje siê tam, gdzie przeprowa-
dzono konkursy wy³aniaj¹ce podmiot œwiadcz¹cy us³ugi ratownictwa. W Zduñskiej Woli konkursy prze-
prowadzono niezgodnie z prawem. Pomimo prawomocnego wyroku s¹du i up³ywu wielu miesiêcy nadal
us³ugi ratownictwa œwiadczone s¹ przez, moim zdaniem, nierzeteln¹ spó³kê. W innym mieœcie kontrola
przeprowadzona przez ministerstwo potwierdzi³a ³amanie przepisów. Niestety, nie zmieni³o to niczego,
a przejmowanie rynku – moim zdaniem ze szkod¹ dla pacjentów – postêpuje. Za kilka tygodni rozstrzyg-
n¹ siê konkursy w Wieluniu i Pajêcznie. Procedury Narodowego Funduszu Zdrowia s¹ moim zdaniem
tak przygotowane, ¿e z góry mo¿na przewidzieæ zwyciêzcê konkursu, który zwyciê¿y ze szkod¹ dla pogo-
towia przyszpitalnego.

Szanowna Pani Minister, jestem przekonany, ¿e celem pani minister, a tak¿e prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, jest dobro obywateli. Dlatego z nadziej¹ kierujê do pani swoje oœwiadcze-
nie z proœb¹ o podjêcie stanowczych dzia³añ.
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