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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W ostatnich dniach wiele mówi się o służbie zdrowia. 30 stycznia bieżącego roku Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego podjął uchwałę, w której wyraża wielkie zaniepokojenie sposobem kontraktowania świad-
czeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w procesie kontraktowym na lata 2012–2016. 

W uchwale czytamy: „Pierwsza tura kontraktowania tejże opieki zaniepokoiła mieszkańców Wielkopol-
ski, spowodowała poważne utrudnienia dla pacjentów w dostępie do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, 
spowodowała także często przerwanie procesu leczenia, wywołała także znaczną dezorientację pacjentów i 
świadczeniodawców. Ponadto w arbitralny i nieprzemyślany sposób wyeliminowała z rynku usług medycz-
nych wiele doświadczonych, dobrze odbieranych przez pacjentów podmiotów medycznych”. 

Nadto sejmik województwa stoi na stanowisku, iż proces kontraktowania przeprowadzono z rażącym na-
ruszeniem wielu zasad. 

Podstawowym zarzutem sejmiku wobec procesu kontraktowania jest fakt, iż warunki kontraktowania 
podmiotów świadczących ambulatoryjną opiekę medyczną zostały przedstawione około 3 tygodnie przed 
ogłoszeniem konkursów. „Jest to niedopuszczalne, by tak ważny konkurs, mający konstruować tę opiekę  
na 5 lat, był organizowany w tak krótkim czasie, uniemożliwiającym podmiotom właściwe i prawidłowe 
zapoznanie się z procedurami. Przy tak długim okresie trwania umów, w opinii sejmiku, takie warunki po-
winny być przedstawione co najmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem”. 

Kolejnym zarzutem jest fakt uniemożliwienia świadczeniodawcom poprawiania oczywistych omyłek, 
drobnych, nieznaczących błędów, nieistotnych z punktu widzenia zawartości merytorycznej oferty. Wyelimi-
nowało to wiele doświadczonych i wysokospecjalistycznych poradni o wysokim stopniu referencyjności i 
bardzo wysokich kwalifikacjach kadrowych, a pozwoliło uzyskać kontrakt nieznanym świadczeniodawcom o 
najniższym możliwym stopniu akredytacji, niepozwalającym na szkolenia medyczne w żadnym zakresie. 

W procesie kontraktowania nie uwzględniano w ogóle dotychczasowego doświadczenia z podmiotami, nie 
promowano w żaden sposób podmiotów doświadczonych i dobrze wywiązujących się z dotychczasowych 
świadczeń. Wręcz przeciwnie, te, które w przeszłości miały jakieś drobne niedociągnięcia, były za to karane, 
w związku z czym nowe podmioty były wobec nich w uprzywilejowanej pozycji. Z tym wiąże się także brak 
możliwości kontynuowania leczenia przez pacjentów w poradniach przez nich dobrze ocenianych i skazuje 
pacjentów na niepewność poszukiwania nowych podmiotów bez żadnej gwarancji jakości usług. 

Kolejny problem to nieuwzględnianie zasady pomocniczości w świadczeniu usług medycznych.  
W niektórych powiatach nie zakontraktowano usług żadnego specjalisty z podstawowych dziedzin. Zasada 
pomocniczości nakazuje, by najważniejsze usługi, w tym medyczne, były świadczone jak najbliżej miejsca 
zamieszkania. Również w wypadku wysokospecjalistycznych usług medycznych często tej zasady nie 
uwzględniano. 

Co więcej, jak się okazało w pierwszych tygodniach stycznia bieżącego roku, wiele nowych podmiotów, 
które wygrały konkurs, usilnie poszukiwało lekarzy, by móc wywiązać się z kontraktu, gdyż wykazywani 
przez te podmioty lekarze nie wykonywali tych usług. To wprowadziło dodatkowy bałagan w systemie am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

Nie uwzględniono także przy kontraktowaniu stopnia akredytacji danych świadczeniodawców, co wiąże 
się nie tylko z prestiżem tych podmiotów. Muszą też one spełnić wysokie i wyśrubowane standardy,  
by uzyskać stopień akredytacji, a więc gwarantują opiekę medyczną na wyższym poziomie. Również sposób 
oceniania komputerowego ofert świadczeniodawców jest co najmniej nieodpowiedni dla usług medycznych, 
gdzie oprócz zawartości oferty na papierze ważny jest prestiż podmiotu, zaufanie pacjentów, jakość świad-
czonych usług oraz fakt wzorowego wywiązywania się z dotychczasowych kontraktów z NFZ. 

  
W świetle powyższego zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: czy dostrzega Pan opisany problem,  

a jeśli tak, to jak ma Pan zamiar go rozwiązać? 
                                                                      Z wyrazami szacunku 
                                                                      Marian Poslednik  
 
 
 
 




