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KATOWICE BIELSKO-BIAŁA Wydarzenia

Ratowanie w planie

Kasa z Unii
czeka na
chętnych
do prowadzenia
biznesu

Judyta Watoła
W każdym szpitalu i przychodni usłyszymy to samo: kontrakt z NFZ jest
za mały, a w dodatku Fundusz nie chce
płacić za nadwykonania, czyli chorych
przyjmowanych ponad zapisany w kontrakcie limit. Przy okazji pokaże nam
się kilku smutnych chorych w kolejce, którzy potwierdzą oczywiście opinię lekarzy. Jest jasne, że wszyscy
chcieliby mieć na leczenie więcej.

Szpitale na Śląsku są jednak ostrożne
i chorych ponad limit nie przyjmują
tak wielu jak kiedyś. Wiedzą bowiem,
że kasa śląskiego NFZ świeci teraz pustkami. Dzieje się tak po pierwsze, z powodu niekorzystnego dla regionu sposobu dzielenia pieniędzy między poszczególne oddziały Funduszu. Po drugie, mamy kryzys gospodarczy i wysokie bezrobocie, a wraz z nim niższe
od wcześniej przewidywanych wpływy ze składek zdrowotnych. Szpitale
wiedzą więc, że nawet jeśli śląski NFZ
wypłaci im jakieś dodatkowe pieniądze, to i tak będzie ich niewiele. Dlatego nadwykonania wszystkich stu kilkudziesięciu śląskich szpitali za zeszły
rok warte są stosunkowo niewiele, bo
około 200 mln zł.
Kiedy inni zachowują ostrożność,
PAKS idzie na całość. Spółka ma swoje kliniki w Ustroniu, Bielsku-Białej,
Dąbrowie Górniczej i Tychach. Zajmują się kardiologią, a w Bielsku także
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Czy pacjent w stanie zagrożenia życia może być na pół roku wypisany do domu?
Według Polsko-Amerykańskich Klinik Serca nie ma w tym nic dziwnego.
Śląski NFZ jest jednak przeciwnego zdania

Tak prezentował się w dniu otwarcia, dwa i pół roku temu, oddział kardiochirurgii
PAKS w Bielsku-Białej

kardiochirurgią. Łączny ich kontrakt
wart jest całkiem sporo, bo 85 mln zł.
Dla PAKS to o wiele za mało, bo za
pacjentów przyjętych ponad limit
w ubiegłym roku żąda od NFZ aż 50
mln zł, z czego 35 mln zł za świadczenia ratujące życie.
Żeby wszystko było jasne, w kwocie 35 mln zł nie ma pieniędzy za leczenie zawałów serca. Tych bowiem
fundusz nie obejmuje żadnymi limitami.
Za co więc PAKS chce aż tak dużo
pieniędzy? Przede wszystkim za chorych, którym wszczepiono by-passy.
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Co jednak się stało, że nagle tak wielu
trafiło ich akurat do PAKS? Czy trapi
ich jakaś szczególna choroba? Co innego mogło wpłynąć na nagłe pogorszenie się stanu ich zdrowia?
Z odpowiedzi spółki wynika oczywiście, że kontrakt z NFZ ma za mały.
Poza tym pismo pełne jest zapewnień,
że PAKS leczy lepiej od innych oraz
górnolotnych sformułowań. „Stosujemy zasadę, że lekarze nie mogą odmawiać chorym leczenia (...). Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest
dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe,
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naciski społeczne czy wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza
z przestrzegania tej zasady” – napisała w odpowiedzi na pytania „Wyborczej” Katarzyna Adamek, prezes spółki.
NFZ odkrył jednak, że pacjenci
oznaczeni w sprawozdaniach PAKS
jako chorzy w stanie bezpośredniego
zagrożenia życia byli leczeni w trybie
planowym. Dotyczy to aż 515 chorych
przebywających na kardiochirurgii
między styczniem 2012 a marcem 2013
roku. Po badaniach diagnostycznych
byli wypisywani do domu i wracali na
operację po kilku tygodniach lub kilku miesiącach, a czasem nawet dopiero po pół roku.
Skoro ich życie było zagrożone, dlaczego lekarze z PAKS w ogóle wypisywali ich ze szpitala? – pyta Fundusz.
Spółka odpowiada, że wśród kontrolerów z NFZ nie było kardiochirurgów,
a tylko oni mogą to ocenić. Fundusz
nie zamierza jednak ustępować i zamiast płacić PAKS za nadwykonania,
domaga się zwrotu prawie 10 mln zł
z tytułu „nieprawidłowego wykazania
do rozliczenia świadczeń jako ratujących życie” oraz kary umownej.
Spór trwa. PAKS złożył zażalenie
na decyzję NFZ. – W razie jego oddalenia wystąpimy na drogę sądową, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani
o zasadności potrzeby leczenia każde go in dy wi du al ne go przy pad ku
– przekonuje prezes Adamek. f
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Mieszkańcy województwa zwolnieni z pracy albo zagrożeni jej utratą
mogą założyć własny biznes za pieniądze z UE. Wystarczy złożyć wniosek w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym.

Chętni otrzymają do 40 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności,
a także pokrycie kosztów prowadzenia firmy w wysokości 1680 zł
miesięcznie przez pierwsze pół roku. Mogą też liczyć na bezpłatne
szkolenia i doradztwo. Zainteresowa ni mu szą już we wstęp nym
wniosku opisać planowaną działalność. Podczas szkoleń otrzymają pomoc w tworzeniu biznesplanu, porady psychologów i szkolenie menedżerskie.
O pomoc mogą się starać osoby zwolnione, przewidziane do
zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie ich zakładu pracy.
Pieniądze na projektu pozyskała z Unii Europejskiej Agencja Rozwoju Lokalnego SA – operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. To już drugie takie
przedsięwzięcie. Uczestnicy pierwszego, rozpoczętego we wrześniu zeszłego roku, biorą obecnie
udział w szkoleniach. Kontynuacja programu to odpowiedź na płyną ce z ryn ku pra cy in for ma cje
o planowanych zwolnieniach w województwie śląskim oraz na duże
zainteresowanie pierwszym projektem.fJUDY
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NIE WIESZ? PYTAJ!
DORADZTWO DLA NAUKOWCÓW
Z ZAKRESU OCHRONY WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ I KOMERCJALIZACJI
Bezpłatne konsultacje, podczas
których pracownicy naukowi
mogą zapytać o zagadnienia
związane z ochroną własności
intelektualnej, komercjalizacją
wiedzy, zakładaniem działalności gospodarczej prowadzi Biuro Współpracy z Gospodarką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Z konsultacji mogą skorzystać pracownicy naukowi szkół wyższych,

instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii
Nauk, jednostek tworzących konsorcja naukowe z całej Polski, jednak z wyłączeniem przedsiębiorców.
W punkcie konsultacyjnym specjaliści udzielają zainteresowanym pracownikom naukowym
profesjonalnego
doradztwa
w zakresie: ochrony własności intelektualnej, w tym ochrony

własności przemysłowej; form
komercjalizacji wiedzy; modeli
biznesowych; zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
nawiązywania kontaktów biznesowych i prawnych aspektów współpracy z gospodarką.

Szczegółowe informacje
są dostępne na stronach:
www.ndg.us.edu.pl
www.transfer.us.edu.pl

PUNKT KONSULTACYJNY
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice
(II P. POK. 152)
tel. (32) 359 20 81
e-mail: konsultacje.ndg@us.edu.pl

Człowiek - najlepsza inwestycja

„Nauka dla Gospodarki – efektywne zarządzanie badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac badawczych”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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