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Sprawozdanie  
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 

w dniu 11 czerwca 2010 r. 

  

 

 Spotkanie, którego gospodarzem był SPZOZ w Hrubieszowie odbyło się 
w Czumowie. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Konwentu oraz zaproszeni 
goście: członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Dyrektor 
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Zbigniew 
Orzeł, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia Tomasz Pękalski i, Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa.  

Obrady otworzyła oraz powitała zebranych Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie 
Zofia Laskowska. Kilka słów na temat powiatu hrubieszowskiego powiedział Starosta 
Józef Kuropatwa.  

Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski, 
zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem posiedzenia: 

1. BieŜąca sytuacja organizacyjna ochrony zdrowia 
2. Sytuacja finansowa szpitali Lubelszczyzny 
3. Co czeka szpitale od roku 2011? 
4. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w roku bieŜącym i na rok 2011 
 

Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski przedstawił najnowsze informacje 
dotyczące bieŜącej sytuacji organizacyjnej ochrony zdrowia oraz sytuacji finansowej 
szpitali Lubelszczyzny. Zwrócił uwagę na niepokojące propozycje podziału nadwyŜki 
finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2009. Przewodniczący zapoznał 
zebranych z treścią pisma skierowanego w imieniu Konwentu do Minister Zdrowia 
dotyczącego dramatycznej sytuacji finansowej szpitali Lubelszczyzny oraz podziału 
środków finansowych NFZ.  

W trakcie dyskusji Konwent zdając sobie sprawę z faktu, Ŝe trudna sytuacja 
szpitali Lubelszczyzny wynika z niedoborów finansowych Lubelskiego Oddziału NFZ 
jednomyślnie zajął stanowisko o konieczności podjęcia działań zmierzających do 
poprawy tej sytuacji. Zdaniem Konwentu podział środków NFZ powinien być 
dokonywany w oparciu o realne potrzeby, a nie zgodnie z obowiązującym algorytmem 
Stanowisko Konwentu poparli Członek Zarządu A. Bratkowski oraz Dyrektor 
Z. Orzeł, zaproponowali zaangaŜowanie w działania organizacje społeczne oraz 
parlamentarzystów województwa lubelskiego. Konwent jednogłośnie przyjął 
stanowisko o wystąpieniu do Wojewody Lubelskiego o zwołanie Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego z udziałem parlamentarzystów. Do zgłoszonych przez 
Konwent postulatów merytorycznie odniósł się równieŜ Dyrektor T. Pękalski.  
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W dalszej części obrad dyskutowano na temat zmian, które czekają szpitale od 
roku 2011 oraz kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przewodniczący Konwentu 
powiedział o nowych rozporządzeniach i projektach ustaw. W trakcie dyskusji 
zwrócono między innymi uwagę na niepokojące zjawisko migracji pacjentów oraz 
zagroŜenie związane z zapowiedzią Dyrekcji Lubelskiego Oddziału NFZ o łączeniu 
kontraktowania świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach umów, co moŜe 
doprowadzić do zaprzestania realizacji świadczeń przez niektóre szpitale.  

Kolejne spotkanie Konwentu przewidziane jest w miesiącu wrześniu, 
a gospodarzem będzie SPZOZ w Krasnymstawie.  

Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział 
i zamknął obrady. 


