Zielona Góra, 18 czerwiec 2012 r.

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,
Zwracamy sie do Pana w imieniu Porozumienia Organizacji Lekarskich, w sklad którego
wchodza najwieksze organizacje lekarskie w Polsce i wspierajacy je samorzad lekarski.
W zwiazku z sytuacja w ochronie zdrowia, 25 maja br., powolalismy Sztab Kryzysowy POL.
W naszych rekomendacjach zalecilismy, wszystkim lekarzom niepodpisywanie z NFZ umów
upowazniajacych lekarzy do przepisywania leków refundowanych. Powodem sa zawarte w tych
umowach krzywdzace warunki.
Minister Zdrowia zostal o tym fakcie poinformowany listem, którego kopie zalaczam.
Niestety, na nasze wystapienie nie otrzymalismy odpowiedzi resortu.
Obecnie, z powodu przedluzajacej sie procedury wyboru nowego prezesa, nie ma takze
mozliwosci podjecia w tej sprawie rozmów w NFZ.
Panie Premierze!
Prosimy o interwencje!
Od 1 lipca zdecydowana wiekszosc (80-95%), sektora medycznego opartego o dzialalnosc
prywatnych gabinetów, nie bedzie miala prawa wystawiac recept refundowanych. Tymczasem sektor
ten istotnie uzupelnia uslugi które finansuje NFZ.
Równoczesnie ci sami lekarze, zgodnie z zaleceniami Naczelnej Izby Lekarskiej, nie beda
wypisywali recept refundowanych w zadnej placówce w której pracuja. Wiaze sie to z faktem iz w
warunkach ogólnych umów swiadczeniodawców
dalej znajduja sie, wymuszone przez NFZ a
niezgodne z ustawa kary umowne.
Panie Premierze!
Panska interwencja w dniu 4 stycznia br. doprowadzila do zalagodzenia powstalego kryzysu,
choc ówczesny prezes NFZ nie wywiazal sie z deklaracji zlozonych przez Pana i Ministra Zdrowia.
Obecnie tamte nierozwiazane problemy wracaja i doprowadza od 1 lipca do powaznego kryzysu w
ochronie zdrowia w Polsce, a tego chcielibysmy uniknac.
Nasze srodowisko domaga sie rozwiazan prawnych, które wylacza lekarza z zajmowania sie
sprawami innymi, niz wynikajace z procesu leczenia, czyli zwiazanymi z procesem refundacji i
biurokracja, która próbuja na nas scedowac urzednicy MZ i NFZ.
Lekarze maja obowiazek leczyc zgodnie z Ustawa o Zawodzie Lekarza i zgodnie z aktualna
wiedza medyczna. Natomiast obecnie ustanowione przepisy wymagaja, bysmy czynili to - przede
wszystkim - zgodnie z dokumentami
rejestracyjnymi
poszczególnych
produktów roznych
producentów, które pacjent kupuje w aptece.
Oczekujemy dzialan, które umozliwilyby pacjentom realizowanie ich praw przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Nabyli je ubezpieczajac sie, a to pozwala leczyc lekarzom a pacjentom refundowac
leczenie.

Nasza prosba do pana Premiera wynika z braku reakcji Ministerstwa Zdrowia na apele
srodowiska lekarskiego, co moze skutkowac kolejnym kryzysem. I to juz l lipca ...
Z powazaniem i nadzieja na konkretne decyzje.

W imieniu Porozumienia Organizacji Lekarskich
Ja~ki
Prezes Federacji PZ

Porozumienie Organizacji Lekarskich:
Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia - prezes Andrzej Grzybowski,
Federacja Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie - prezes Jacek Krajewski,
Ogólnopolski Zwiazek Zawodowy Lekarzy - przewodniczacy Krzysztof Bukiet,
Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków - prezes Jacek Przybylo

Warszawa dnia 25 maja 2012.

Pan
Bartosz Arlukowicz

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Uprzejmie informujemy,

ze w dniu 25 maja 2012 r. odbylo sie spotkanie przedstawicieli

nastepujacych organizacji lekarskich:
•

Naczelnej Izby Lekarskiej

•

Federacji Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie

•

Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków

•

Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia

•

Ogólnopolskiego Zwiazku Zawodowego Lekarzy.
Spotkanie poswiecone bylo kryzysowej sytuacji jaka zaistniala po wprowadzeniu

nowych

przepisów o refundacji leków a zwlaszcza dotyczacych wypisywania recept refundowanych.
Organizacje postanowily

powolac Sztab Kryzysowy, którego celem jest reprezentowanie

srodowiska lekarskiego w relacjach z Ministerstwem Zdrawia i Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
doprowadzenie do zmiany tych przepisów prawa, które utrudniaja lub uniemozliwiaja przepisywanie
leków refundowanych.
W sklad sztabu weszly nastepujace osoby:
1.

Konstanty Radziwill - NIL

2. Jacek Krajewski - PZ
f

3. Agnieszka Rubinowska - SLP
4.

Andrzej Grzybowski - PFPOZ

5.

Krzysztof Bukiel - OZZL.

Przyjmujac z aprobata decyzje Pana Ministra o wniosku o odwolanie Prezesa NFZoczekujemy, ze
podejmie Pan kolejne kroki które doprowadza do przezwyciezenie obecnego kryzysu. Za najpilniejsze
zadania w tym zakresie uwazamy:
1. Wykreslenie z umowy upowazniajacej lekarzy prywatnie praktykujacych do wypisywania
recept refundowanych

zapisów paragrafu 9 z powodu tego, ze przewiduja one kary

niezgodne z ustawa refundacyjna i kodeksem cywilnym.
2.

Wykreslenie z Ogólnych Warunków

Umów na udzielanie swiadczen opieki zdrowotnej

zapisów paragrafu 13 o karach umownych.

3.

Doprowadzenie do sytuacji, ze lekarze przepisujacy leki refundowane nie odnosza sie w ogóle
do sprawy refundacji leków.

Prosimy Pana Ministra o pilne spotkanie w celu znalezienia rozwiazania wyzej wymienionych
problemów.
Jednoczesnie informujemy, ze organizacje reprezentowane na tym spotkaniu ustalily wspólne
rekomendacje dla lekarzy przepisujacych leki refundowane. Sa one nastepujace:
1.

Niepodpisywanie

przez lekarzy prywatnie

praktykujacych

umów

upowazniajacych

do

wypisywania recept refundowanych wedlug obecnego wzoru.
2.

Wypisywanie od 1 lipca 2012 r. przez wszystkich lekarzy leków refundowanych na recepcie
wedlug wzoru ustalonego przez NRL bez odnoszenia sie do kwestii refundacji.

Z wyrazami szacunku

II

