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Już za 5 tygodni miliony polskich pacjentów zapłacą 100% za leki.
Polska ochrona zdrowia sparaliżowana.

Przeważająca większość lekarzy nie podpisze nowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia -

wynika z sondażu przeprowadzonego wśród 6,583 losowo dobranych lekarzy w portalu dla 

lekarzy www.konsylium24.pl. Oznacza to, że od 1 lipca 2012 roku większość polskich pacjentów 

będzie mogła wykupywać leki tylko ze 100% odpłatnością.

Konsylium24 przeprowadziło wśród lekarzy dwa sondaże. Pierwszy, na początku, gdy NFZ 

niespodziewanie zaczął rozsyłać do lekarzy nowe niekorzystne umowy. Wzięło w nim udział 6,583 

losowo dobranych lekarzy. Tylko 4% spośród tych lekarzy deklarowało, że umowę podpisze, 43% 

lekarzy deklarowało niepodpisywanie umowy, a ponad połowa (53%) nie wiedziała jeszcze co zrobić. 

Sondaż był przeprowadzony w dniach 15-21 maja 2012 roku.

Drugi sondaż, przeprowadzono w dniach 22-24 maja 2012 roku, po ogłoszeniu przez Prezesa Naczelnej

Rady Lekarskiej dr Macieja Hamankiewicza wezwania do wszystkich polskich lekarzy o niepodpisywanie

nowych umów. Tylko 4% lekarzy aktualnie deklaruje, że podpisze umowy, 61% lekarzy deklaruje, że nie 

podpisze umów (wzrost o 18%) a 35% lekarzy jest wciąż niezdecydowanych. W sondażu odpowiedziało 

1910 lekarzy.

Od kilkunastu dni Narodowy Fundusz Zdrowia rozsyła do lekarzy w całej Polsce nowe umowy na 

wypisywanie recept refundowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 roku, 1 lipca 2012 roku 

przestają obowiązywać dotychczasowe umowy. Pomimo próśb i interwencji Izb Lekarskich, lekarskich 

związków zawodowych, Stowarzyszeń Lekarskich a nawet Rzecznika Praw Pacjenta nowe wzory umów 

są skrajnie niekorzystne i restrykcyjne, w niespotykanym nigdzie indziej na świecie stopniu, nakładając 

na lekarzy bardzo wysokie kary umowne za nawet najdrobniejsze formalne uchybienia na każdej 

recepcje. To dlatego Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz wezwał lekarzy do 

niepodpisywania tych umów. Z sondażu przeprowadzonego na Konsylium24.pl wynika, że lekarze 

masowo podporządkują się zaleceniom Prezesa Hamankiewicza.



Ze względu na miesięczny okres wypowiedzenia, lekarze mają czas tylko do 31 maja na podpisanie 

nowych umów. W Polsce jest około 80 tysięcy czynnych zawodowo lekarzy.

Dodatkowych informacji udziela lekarz Michał Feldman:

e-mail: michal.feldman@konsylium24.pl 

tel. +48 502 338 470

www.Konsylium24.pl to największy opiniotwórczy serwis społecznościowy przeznaczony tylko dla lekarzy. Ponad 32 000 lekarzy

pomaga sobie nawzajem każdego dnia rozwiązywać kilkadziesiąt problemów najtrudniejszych przypadków klinicznych polskich 

pacjentów. W serwisie toczą się również żywe dyskusje etyczne i światopoglądowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza.

Wydawcą serwisu jest Grupa Rx Sp. z o.o.
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