Informacja z posiedzenia Prezydium NRL 5 stycznia 2000 r.
Prezydium zwróciło uwagę na szereg nieprawidłowości związanych z negocjowaniem przez kasy chorych umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych z lekarzami wykonującymi indywidualną praktykę lekarską i zakładami opieki zdrowotnej. Wycena kosztów świadczeń
zdrowotnych narzucana przez kasy chorych, jak również wysokość środków przeznaczanych zwłaszcza na świadczenia zdrowotne szpitali
stanowić będzie zagrożenie dla jakości udzielanych świadczeń i ciągłości ich udzielania oraz przyczyni się do zadłużania samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Poruszono zagadnienie ubezpieczeń. Dyskusja miała charakter programowy. Podkreślono wagę faktu wprowadzenia od 2002 roku
konkurencyjności ubezpieczeń.
Podkreślono również, że w ramach poszukiwań pieniędzy dla systemu ochrony zdrowia, oprócz zwiększenia składki, należy bardzo poważnie
rozważyć możliwość współpłacenia przez pacjentów za niektóre świadczenia, oczywiście przy określeniu świadczeń standardowych i
niestandardowych oraz standardów postępowania. Nawiązano do tzw. otwartego systemu (dostęp do finansów kas chorych mieliby wszyscy,
natomiast kasy płaciłyby za faktycznie wykonane świadczenia).
Prezydium przedyskutowało obywatelski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zakładach opieki zdrowotnej przewidujący m.in.
wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób wykonujących zawód medyczny. Postanowiono, że stanie się to przedmiotem
obrad Naczelnej Rady Lekarskiej.
Omówiono wstępnie sprawę albańskiej lekarki, pediatry  poetki Flory Brovina, przewodniczącej Ligi Kobiet Albańskich w Kosowie oskarżonej
o rzekomą działalność konspiracyjną na rzecz odłączenia Kosowa od Serbii, skazanej na 12 lat więzienia. Postanowiono, bo zebraniu
dokładniejszych informacji i wyjaśnieniu sytuacji (starania są w toku) wystąpić w tej sprawie z listem do prezesa Sądu Najwyższego Serbii i
przewodniczącego Parlamentu Serbii.
Przyjęto stanowisko w sprawie wypowiedzi rzecznika prasowego Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia
Zdrowotnego w czasie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło wypowiedź Pani Zbigniewy Nowodworskiej, rzecznika
prasowego Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, w telewizyjnym programie publicystycznym
Raport pt. Biała mafia w II programie TVP 14 grudnia ub. r.
Z oczywistych powodów środowisko lekarskie odbiera tę wypowiedź rzecznika jako oficjalne stanowisko Rządu.
Prezydium NRL stwierdza, że niedopuszczalne i obraźliwe dla środowiska lekarskiego są wypowiedzi typu: źli lekarze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej i dobrzy lekarze w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i prywatnych gabinetach. Oznacza to
różnicowanie i ocenianie lekarzy nie na podstawie kompetencji i wyników leczenia lecz w zależności od miejsca wykonywania praktyki
lekarskiej.
Wyrażona przez Panią Rzecznik opinia, że lekarz nie ma prawa limitować czasu przyjmowania pacjenta w gabinecie, odbiega całkowicie od
realiów, bowiem oczywistym limitem czasu jest ilość czekających na przyjęcie pacjentów.
Stwierdzenie, w kontekście wypowiedzi pacjentki, która pragnęła dla uspokojenia siebie co miesiąc mieć przeprowadzane badania, że
lekarz nie ma prawa limitować dostępu pacjenta do badań diagnostycznych jest oczywistym nieporozumieniem, szczególnie wobec
ograniczania środków będących do dyspozycji lekarza (kontrakty). Poza tym, to lekarz a nie pacjent ocenia niezbędność określonych
procedur.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że takie publiczne wypowiedzi wprowadzają dodatkowy chaos w i tak z trudem
funkcjonującym systemie.
Prezydium NRL zwróciło się do Ministra Zdrowia o publiczne wyjaśnienie tych kwestii.
Wstępnie omówiono projekt dokumentu o autonomii wykonywania zawodu lekarza na Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych i WHO w
marcu br. w Warszawie. Współorganizatorem i gospodarzem Forum jest NRL. Projekt tego dokumentu zostanie przekazany pod obrady NRL.
Podjęto uchwałę o delegowaniu przedstawicieli NRL na posiedzenie Forum. NRL reprezentować będą: prezes NRL Krzysztof Madej, wiceprezes
NRL Włodzimierz Bednorz, sekretarz NRL Konstanty Radziwiłł i członek NRL Jacek Piątkiewicz.
Podjęto również uchwałę o delegowaniu przedstawicieli NRL na spotkanie Lialison Committee na Malcie w lutym br. Wydelegowani zostali:
sekretarz NRL Konstanty Radziwiłł, członek NRL i członek Lialison Committee  Jacek Piątkiewicz oraz Justyna Chuść  pracownik biura NIL.
Do stałego zespołu ekspertów Ministra Zdrowia ds. opiniowania wniosków lekarzy o uznanie stażu podyplomowego odbytego za granicą za
równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w RP, na mocy uchwały, delegowano dr hab. n,med. Romualda
Krajewskiego. Do zespołu ekspertów ds. opiniowania wniosków lekarzy stomatologów  lek. stom. Małgorzatę Kaczmarską- Banasiak.
Podjęto też uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli NRL do zespołu ds. polityki zdrowotnej przy Prezesie Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń Zdrowotnych. Wydelegowano lekarzy: Macieja Czerwińskiego, Konstantego Radziwiłła, Andrzeja Sawoni i stomatologów:
Małgorzatę Kaczmarską, Andrzeja Fortunę, Ryszarda Łopucha.
Przyjęto kalendarz posiedzeń Prezydium NRL w 2000 r., (5 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 15 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia,10 maja, 24 maja,
7 czerwca, 28 czerwca, 19 lipca, 23 sierpnia, 6 września, 4 października, 18 października, 8 listopada, 29 listopada, 20 grudnia).
Uchwalono terminy egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w pierwszym półroczu br. (10 stycznia, 14 lutego, 13 marca, 10
kwietnia, 15 maja, 12 czerwca) oraz listę osób zakwalifikowanych do ww. egzaminu 10 stycznia br.

Omówiono wstępnie problem usprawnienia prac komisji NRL, stwierdzono, że należy przygotować projekt nowych zasad działania komisji.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Dr n. med. Krzysztof T. Madej
Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Lek. Konstanty Radziwiłł

