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Pan Tadeusz Jedrzejczyk
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Federacji Zwiazków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie
Zielonogórskie", zwracam sie do Pana w sprawie dotyczacej opracowywanej przez Narodowy
Fundusz Zdrowia anonimowej ankiety, za pomoca której pacjenci podstawowej opieki
zdrowotnej mieliby oceniac prace lekarzy i personelu poz.

Zrzeszeni w Federacji swiadczeniodawcy jednoznacznie negatywnie ocemaJa
przedstawiony projekt ankiety. My i nasi czlonkowie bowiem nie mamy absolutnie nic
przeciwko samej idei dokonywania oceny i badania poziomu satysfakcji pacjentów, w tym
pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. By jednak takie badania mialo rzeczywista
wartosc poznawcza, niezbedne jest jej wprowadzenie w sposób, który zapewnia
wiarygodnosc danych. Przestawiony przez urzedników NFZ projekt ankiety warunków takich
jednak absolutnie nie spelnia.

Po pierwsze bowiem, w sytuacji, w której ankieta ma byc anonimowa, a jednoczesnie
zawierac dane swiadczeniodawcy, którego dotyczy, staje sie ona przede wszystkim
narzedziem do produkowania donosów na lekarzy i personel medyczny.

Po drugie, oczywistym jest, iz pacjenci zadowoleni z obslugi nie sa zainteresowani
dodatkowym traceniem czasu na wypelnianie ankiety, wypelniac ja beda glównie ci, którzy
bezkarnie (skoro ankieta jest anonimowa) beda mogli w ten sposób wyrazic swa niechec nie
tylko do lekarza czy jego obslugi, ale do "wszystkiego", do calego systemu opieki
zdrowotnej.

Po trzecie, ankieta ta ma byc realizowana poczatkowo tylko w podstawowej opiece
zdrowotnej. Jej wyniki wiec w oderwaniu od pozostalych czesci systemu opieki zdrowotnej
(ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne) beda absolutnie niewiarygodne
i czesto beda wykazywac niechec swiadczeniobiorców do calego systemu jako takiego, a nie
do rzeczywistego poziomu obslugi.

Po czwarte, absolutnie niedopuszczalne jest uwzglednianie w ankiecie pytan dotyczacych
oceny kwestii medycznych, jak np. zleconej diagnostyki. To lekarz bowiem, uwzgledniajac
swa wiedze medyczna i swe doswiadczenie decyduje o tym, czy danemu pacjentowi
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potrzebne sa okreslone badania - czy nie. To lekarz za swe decyzje bierze tez pelna
odpowiedzialnosc. Ankieta ta staje sie wiec furtka do tego, by pacjenci czysto roszczeniowi,
którzy niestety stanowia pewna grupe swiadczeniobiorców, wyrazali swe niezadowolenie bez
zadnych merytorycznych przeslanek.

W takiej sytuacji sama idea wprowadzenia ankiet w takiej formie i w takiej tresci jest
bledna. Nie przyniesie jakichkolwiek korzysci dla poprawy systemu obslugi pacjentów, stajac
sie narzedziem do walki z lekarzami i personelem medycznym, bez mozliwosci obrony
i uwzglednienia rzeczywistego, obiektywnego stanu rzeczy. Czy nie kojarzy sie Panu sposób
dzialania polegajacy na pozyskiwaniu anonimów (szumnie zwanych ankietami) z
niechlubnym czasem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej? A moze nalezaloby uznac jej
wprowadzenie za kolejny etap walki Pana i poprzedniego Ministra Zdrowia B. Arlukowicza
ze swiadczeniodawcami poz i Federacja Porozumienie Zielonogórskie?

Jako wrecz kuriozalne nalezy zas uznac pojawiajace sie w mediach, jakoby wyrazone
przez Pana slowa, wedle których takowe ankiety mialyby stanowic jedna z podstaw do
ustalania wysokosci wynagrodzenia dla swiadczeniodawców poz (wskaznik korygujacy,
którego jednym z elementów mialaby byc opinia pacjenta dotyczaca opieki i uslug). Mamy
nadzieje, ze to tylko omylka, pomysl bowiem na to, by anonimowe ankiety stanowily o
wysokosci wynagrodzenia dla swiadczeniodawców poz zasluguje bowiem jedynie na
wzruszenie ramion i szkoda tylko, ze wyraza go urzednik tak wysokiego szczebla.

Wobec powyzszego Federacja Porozumienie Zielonogórskie zglasza takze propozycje, by
w owej ankiecie uwzglednic pytanie dotyczace zadowolenia pacjentów z pracy Narodowego
Funduszu Zdrowia i jego wladz - Prezesa NFZ i jego zastepców, dyrektorów oddzialów
wojewódzkich i ich zastepców oraz uzaleznic poziom wynagrodzenia wszystkich tych osób
od wyników anonimowej ankiety. Z pewnoscia wyniki takiej oceny beda satysfakcjonujace
dla Pana i dla urzedników NFZ.

Z powazaniem

~
Jacek Krajewski

Prezes Federacji PZ

Do wiadomosci:

1. Minister Zdrowia Marian Zembala
2. aa
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