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Sprawozdanie  
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny  

 w dniu 24 października 2008 roku 
  
Spotkanie odbyło się w Krasnobrodzie, organizatorem był Samodzielny Publiczny 
Szpital Wojewódzki im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu. W posiedzeniu udział 
wzięli członkowie Konwentu oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego 
Arkadiusz Bratkowski.  

 
Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Konwentu Krzysztof 

Tuczapski, zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem posiedzenia: 
1. Co nowego w projektach zmian prawa? 
2. Kontraktowanie świadczeń przez NFZ na rok 2009. 
3. Struktura organizacyjna szpitali Konwentu.  
4. Sytuacja kadrowa w szpitalach Konwentu. 
5. Sprawy róŜne 

 
 Rozpoczynając obrady przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski 
przekazał zebranym wykaz aktów prawnych i poprawek poselskich zawierający 
przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia (druk 294) oraz wnioski 
i zestawienie poprawek zgłoszonych do druku 294 i druku 284. Zwrócił m.in. uwagę 
na poprawkę wniesioną przez klub parlamentarny PSL - zapis po art. 62, który mówi, 
Ŝe przepis art. 62 stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego, które przed dniem 
wejścia w Ŝycie ustawy przejęły i przekształciły istniejące na swoim terenie publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego i przejęły zobowiązania 
publicznoprawne przekształconych zakładów opieki zdrowotnej. Omawiając projekty 
zmian prawa, przewodniczący Konwentu zwrócił uwagę na najwaŜniejsze zapisy m.in. 
uregulowanie problematyki transportu chorego oraz pozostawania pacjenta w szpitalu 
po zakończeniu leczenia, zapis dotyczący kapitału spółek, ustawy o Rzeczniku Praw 
Pacjenta, ustawy o ochronie praw pacjenta oraz ustawy o pracownikach medycznych. 
Wskazał równieŜ na zmiany zasad kontraktowania świadczeń w podstawowej opiece 
zdrowotnej oraz nowe przepisy dotycząc wizyt firm farmaceutycznych. Ponadto 
K. Tuczapski złoŜył sprawozdanie z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia 
poświęcone systemowi kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. 
NajwaŜniejsze załoŜenia to szybsze rozpoczęcie rezydentury bez okresu 
przejściowego, skrócenie czasu kształcenia podyplomowego, rezygnacja ze staŜy 
podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, moŜliwość starania się o dofinansowanie 
kosztów specjalizacji w dziedzinie onkologii, zniesienie rozmowy kwalifikacyjnej 
przed uzyskaniem rezydentury, wprowadzenie europejskiego egzaminu 
specjalizacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.  
 Rozpoczęła się merytoryczna dyskusja dotycząca najistotniejszych problemów 
związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia. Zdaniem członków 
Konwentu jest wiele znaków zapytania. DuŜo obaw budzą nowe ustawy z zakresu 
ochrony zdrowia, które jak powiedział Dyrektor A. Mielcarek, nakładają większe 
obowiązki na zakłady opieki zdrowotnej, potęgują i zwiększają koszty działalności 
szpitali w obecnej sytuacji klęski finansowej całego systemu ochrony zdrowia. 
Zwrócono równieŜ uwagę na brak samodzielności spółek oraz zagroŜenia związane 
z pozostawieniem spółek bez kapitału. A. Bratkowski wyraził obawę, Ŝe 
pozostawienie spółki bez kapitału to kierunek, który moŜe doprowadzić do upadku.  
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 Druga część dyskusji dotyczyła kontraktowania świadczeń medycznych. 
W związku z nieoficjalną informacją o braku zapłaty nadwykonań za II 
półrocze 2008r.,  członkowie Konwentu podjęli wniosek o przedstawieniu tematu na 
Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 27.10.br., a w przypadku braku 
odpowiedzi wystąpienie z wnioskiem do Prezesa NFZ. Mówiąc o kontraktowaniu 
świadczeń medycznych na rok 2009, zdaniem dyrektorów szpitali propozycja umów 
przedstawiona przez NFZ nie zapewnia dotychczasowego poziomu finansowania 
zakładów opieki zdrowotnej.  Wzrost cen mediów oraz skutki ustawy „wedlowskiej”, 
które od nowego roku wejdą w wartość zobowiązania finansowego poprzez 
zwiększenie wartości punktu rozliczeniowego powodują, Ŝe przy utrzymaniu tego 
samego poziomu wynagrodzeń szpitale poniosą koszty własne w granicach 10-15%. 
Dlatego teŜ jednomyślnie podjęto wniosek o przedstawieniu Prezesowi NFZ 
stanowiska Konwentu w przedmiotowej sprawie. Propozycje poszczególnych szpitali 
zostaną przesłane do 28.10.br.   
 W dalszej części posiedzenia omówiono strukturę łóŜek oraz sytuację kadrową 
w szpitalach Konwentu. Pilne braki kadrowe w zakresie specjalistycznej kadry 
medycznej zgłosili Dyrektor R. Czabała (lekarz internista), Dyrektor A. Mielcarek 
(lekarz neurochirurg). Przewodniczący Konwentu poprosił o zgłaszanie utrudnień       
w zakresie specjalizacji lekarzy celem ewentualnego zasygnalizowania problemu 
Wojewodzie Lubelskiemu.  
 W sprawach róŜnych dyskutowano na temat zabezpieczenia i finansowania 
świadczeń medycznych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, organizacji systemu 
ochrony zdrowia w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Przewodniczący 
Konwentu przedstawiając materiały z konferencji prasowej w Konfederacji 
Pracodawców Polskich, zwrócił uwagę na zagroŜenia wynikające z nowelizacji prawa 
zamówień publicznych. Dyrektor P. Matej zgłosił konieczność wystąpienia do Prezesa 
NFZ z wnioskiem o odciąŜenie szpitali z obowiązku prowadzenia dokumentacji 
medycznej, w szczególności załącznika dotyczącego subiektywnej, globalnej oceny 
stanu odŜywiania pacjenta w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Dyrektor 
P. Matej zadeklarował przygotowanie pisma w tej sprawie. Wniosek przyjęto 
jednogłośnie.  
 Kończąc, ustalono, Ŝe kolejne obrady Konwentu połączone ze spotkaniem 
opłatkowym odbędą się w dniach 18-19 grudnia br. w Krasnobrodzie. Organizatorem 
będzie Urząd Marszałkowski oraz SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim.  

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, Przewodniczący zamknął obrady.  


