Sprawozdanie
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 27 listopada 2009 r.

Posiedzenie, w którym udział wzięli członkowie Konwentu odbyło się w Zamojskim
Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. Zostało zwołane w trybie pozaplanowym
w związku z koniecznością zajęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania świadczeń
zdrowotnych z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rok 2010.
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski.
Na wstępie Przewodniczący Konwentu przedstawił informacje ze spotkania
w siedzibie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w dniu 19 listopada br. poświęconego
sprawom finansowym oraz zasadom współpracy. Na spotkaniu zaproponowano
stworzenie tzw. „koszyka usług gwarantowanych” tzn. określenie świadczeń, które
powinny być wykonywane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwo
zamknięte. W związku z powyŜszym Przewodniczący Konwentu poprosił
o przekazanie do 21 grudnia br. na adres Konwentu propozycji usług, które naleŜały
do kompetencji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w następujących zakresach:
choroby układu krąŜenia, choroby układu oddechowego, choroby wieku dziecięcego
oraz planowe zabiegi chirurgiczne. Temat ten zostanie przedyskutowany na kolejnym
spotkaniu Konwentu planowanym na dzień 29 grudnia br.
Dalsza część obrad dotyczyła kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok
2010. Informacje bieŜące przekazał Przewodniczący Konwentu.
16 listopada br. odbyło się Posiedzenie Plenarne Komisji Trójstronnej z udziałem
Minister Zdrowia i przedstawicieli NFZ. Jednym z omawianych tematów była kwestia
kontraktów na rok przyszły. Minister Zdrowia na pytanie „jak widzi kwestię pokrycia
deficytu budŜetu NFZ?” odpowiedziała, Ŝe I półrocze 2010r. powinno być na
poziomie roku 2009, natomiast w II półroczu naleŜałoby rozwaŜyć zaciągnięcie
kredytu przez NFZ albo dotację celową z budŜetu państwa.
23 listopada br. miało miejsce posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego.
Po zapoznaniu się z warunkami świadczeń, aktualną sytuacją NFZ oraz sytuacją
jednostek ochrony zdrowia, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców
województwa lubelskiego, zgromadzenie przyjęło następujące stanowisko:
1) ostry sprzeciw w sprawie zmiany warunków kontraktowania świadczeń
zdrowotnych na rok 2010 przez Lubelskim Oddział Wojewódzki NFZ,
2) realizację obietnicy złoŜonej przez Minister Zdrowia i Prezesa NFZ o pełnej
zapłacie za nadwykonania za II półrocze 2008r. i I półrocze 2009r.
3) zagwarantowanie finansowania świadczeń zdrowotnych za wszystkie wykonane
usługi wg realnie wyliczonych stawek i nie obarczanie organów załoŜycielskich
spozoz, dyrektorów jednostek i pracowników ochrony zdrowia za złe rozwiązania
organizacyjne systemu.
Na wniosek Przewodniczącego Konwentu dodano pkt. 4) wystąpienie do Ministra
Finansów i Ministra Zdrowia o zagwarantowanie pokrycia deficytu NFZ na rok 2010
poprzez udzielenie dotacji celowej z budŜetu państwa.
Następnie Przewodniczący K. Tuczapski przedstawił zebranym stanowisko
Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie aneksowania umów na
świadczenia zdrowotne w 2010r. zobowiązujące dyrektorów szpitali do nie
podpisywania zaproponowanych przez NFZ aneksów umów.
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Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe projekty rozporządzeń łagodzących
wymogi sprzętowo-kadrowe zostały zaakceptowane i będą podpisane do 30 listopada
br.
Rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrali wszyscy obecni Dyrektorzy szpitali,
nieobecny był Dyrektor SPZOZ w Biłgoraju. Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe dwa
szpitale nie podpisały aneksów przedłuŜających umowy, sześć jednostek podpisało
aneksy przedłuŜające z jednoczesnym odrzuceniem propozycji planu rzeczowofinansowego, jeden szpital przyjął zaproponowane warunki finansowe.
Dyskusja zakończyła się jednogłośnie przyjętym stanowiskiem:
„Dyrektorzy zrzeszonych szpitali wyraŜają zdecydowany sprzeciw wobec
otrzymanych propozycji wartości finansowej przyszłorocznych kontraktów.
Zmniejszenie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych w roku przyszłym
zagraŜa bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów i spowoduje ograniczenie
dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w ochronie zdrowia spowodowanej kryzysem
gospodarczym, nie mniej jednak nie moŜna obciąŜać jego skutkami tylko
świadczeniodawców realizujących usługi w zakresie szpitalnictwa. JuŜ obecnie
sytuacja wielu szpitali jest bardzo trudna, co wynika między innymi z braku zapłaty za
świadczenia wykonane ponadlimitowo w roku 2008 i 2009.
Przedstawiając powyŜsze informujemy, Ŝe zgodnie z zajętym stanowiskiem wszyscy
dyrektorzy szpitali Konwentu nie podpiszą zaproponowanych warunków finansowania
świadczeń na rok 2010.
WyraŜamy nadzieję na zmianę stanowiska Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz liczymy na moŜliwość renegocjacji warunków
finansowych co najmniej na poziomie tegorocznych kontraktów”.
PowyŜsze stanowisko zostało skierowane do Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wobec wyczerpania porządku tematyki posiedzenia Przewodniczący podziękował
za udział i zamknął obrady.
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