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Sprawozdanie 
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny  

 w dniu 7 grudnia 2007 r.  
  

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.  
W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu, Starosta Powiatu Krasnystaw Janusz 
Szpak wraz z Wicestarostą Andrzejem Kmicicem oraz Pełnomocnik Wojewody        
ds. Ratownictwa Medycznego Barbara Bańczak-Mysiak.  

Obrady otworzył gospodarz spotkania, Starosta Powiatu Krasnostawskiego 
Janusz Szpak. Dalszą część spotkania prowadził przewodniczący Konwentu Krzysztof 
Tuczapski zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem posiedzenia:  
1. OC zakładów opieki zdrowotnej, zmiany prawne, ich konsekwencje, propozycje 

rozwiązań.  
2. Przebieg kontraktowania świadczeń medycznych na rok 2008. 
3. Zmiana ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej.  
4. System pracy szpitali od stycznia 2008r w związku ze zmianą ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej. 
5. Ocena plusów i minusów „prywatyzacji” szpitali na podstawie własnych 

doświadczeń.  
6. Informacja na temat poziomu wynagrodzeń oraz sytuacja kadrowa szpitali 

konwentu. 
7. Informacja o powołaniu Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa 

Lubelskiego  
8. Sprawy bieŜące. 

Spotkanie rozpoczęła krótka prezentacja przedstawiciela firmy Sanofi-Aventis 
zajmującej się odkrywaniem i opracowywaniem skutecznych leków innowacyjnych.  

Następnie przedstawiciel firmy brokerskiej PWS Konstanta omówił zmiany 
prawne oraz propozycje rozwiązań dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
zakładów opieki zdrowotnej. Zaznaczył, iŜ przeprowadzenie jednej wspólnej 
procedury przetargowej na ubezpieczenie zakładów opieki zdrowotnej dla grupy 
szpitala pozwoli na obniŜenie składek oraz lepsze spełnienie wymogów ustawowych. 
Przewodniczący konwentu zaproponował aby w ciągu najbliŜszego miesiąca 
zastanowić nad ewentualnym wspólnym przystąpieniem do negocjacji na zawarcie  
umów ubezpieczeniowych. Stosowne deklaracje naleŜy złoŜyć na tydzień przed 
kolejnym spotkaniem konwentu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Ze względu na nieobecność przedstawiciela NFZ ocenę procesu kontraktowania 
świadczeń medycznych na rok 2008 w województwie lubelskim, Rady Nadzorczej 
NFZ przedstawiła Pełnomocnik Wojewody Barbara Bańczak-Mysiak. Biorąc pod 
uwagę materiały złoŜone przez fundusz oraz przeprowadzone indywidualne rozmowy 
z dyrektorami szpitali rada pozytywnie oceniła przygotowanie procesu kontraktowania 
świadczeń medycznych na rok 2008. Za pozytywne naleŜy uznać liczne szkolenia dla 
pracowników szpitali, pokrycie części kosztów nadwykonań w 2007 roku, alokację 
środków na świadczenia stomatologiczne poza obszary miejskie, utrzymanie 
kontraktowania stomatologii w szkołach, podpisywanie umów wieloletnich za 
wyjątkiem zespołów ratownictwa medycznego. Za negatywne naleŜy uznać próbę 
wdroŜenia przez centralę nowego systemu rozliczeń w jednorodnych grupach 
świadczeń medycznych bez konsultacji społecznych i wcześniejszego pilotaŜu. Uwagi 
dotyczyły równieŜ niedoszacowania procedur opieki długoterminowej i rehabilitacji 
oraz rozliczania chemioterapii. W dalszym ciągu nie jest takŜe rozwiązany problem 
finansowania SOR, przeznaczono większe środki, ale wzrost jest wciąŜ 
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niezadowalający. Pani B. Bańczak-Mysiak zapowiedziała, iŜ pełnomocnicy 
wojewodów będą apelować do Ministra Zdrowia aby jak najszybciej wdroŜyć 
mechanizmy wyceny świadczeń medycznych udzielanych przez SOR oraz 
całodobowe izby przyjęć. W trakcie dyskusji członkowie konwentu zwrócili uwagę na 
nierównomierne rozłoŜenie SOR na terenie Lubelszczyzny oraz zróŜnicowanie ceny 
karetki W i R przy spełnianiu tych samych standardów i wymogów. Dyrektor             
A. Kaczor zaproponował wystosowanie do Wojewody Lubelskiego oraz Lubelskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosku o ujednolicenie ceny karetki W i R na terenie 
działania LOW NFZ dla wszystkich świadczeniodawców oraz zwiększenie 
finansowania SOR oraz całodobowych izb przyjęć uwzględniając koszty stałe oraz 
wykonywane procedury medyczne. Wniosek został przyjęty 8 głosami „za”,                 
1 „wstrzymujący się”. 

Omawiając zmiany ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, dyrektor Piotr Matej zwrócił uwagę, Ŝe zmiana ustawy    
z dnia 24 sierpnia 2007 r. dała szansę wystąpienia o dodatkowe fundusze, natomiast 
zróŜnicowała podmioty w taki sposób, Ŝe nie wszystkie szpitale skorzystają ze 
środków finansowych w jednakowej wysokości, co jest sprzeczne z zasadą równego 
traktowania. W związku z powyŜszym członkowie konwentu jednomyślnie podjęli 
wniosek o skierowaniu wystąpienia do Marszałka Sejmu oraz parlamentarzystów 
dotyczącego rozwaŜenia zmiany zapisu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ustalono, Ŝe stosowane pismo w imieniu 
konwentu przygotują dyrektorzy Piotr Matej i Andrzej Kaczor.  

W dalszej części obrad dyrektorzy szpitali wymienili uwagi na temat 
zabezpieczenia obsady lekarskiej w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 
2008 roku zmiany ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Członkowie konwentu 
wyrazili obawę, Ŝe wprowadzenie ustawy moŜe skutkować zagroŜeniem 
bezpieczeństwa zabezpieczenia udzielania świadczeń medycznych. Określony 
w ustawie czas pracy lekarzy wiąŜe się z koniecznością dodatkowego zatrudnienia, 
a przy obecnych brakach kadrowych (w szpitalach konwentu brakuje łącznie 167 
lekarzy specjalistów) nie ma moŜliwości pozyskania dodatkowych kadr medycznych. 
Ponadto w przypadku wyraŜenia przez lekarzy zgody na klauzulę opt-aut naleŜy liczyć 
się ze wzrostem kosztów finansowych, co spowoduje zadłuŜanie się szpitali. Dlatego 
teŜ jednomyślnie podjęto wniosek o zasygnalizowaniu tego problemu do Ministra 
Zdrowia, Prezesa NFZ, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego oraz parlamentarzystów naszego regionu.  

W temacie „Ocena plusów i minus prywatyzacji szpitali” wypowiedział się 
przewodniczący K. Tuczapski oraz dyrektor A. Mielcarek. Obserwując tendencję 
o potrzebie zmian form własności szpitali członkowie konwentu jednomyślnie poparli 
inicjatywę dyrektora A. Mielcarka dotyczącą zorganizowania warsztatów na temat 
przekształceń własnościowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. Przewodniczący zaproponował zorganizowanie konferencji, której 
prelegentami będą doświadczeni praktycy zmian własnościowych w Polsce.  

W dalszej części obrad omówiono poziom wynagrodzeń oraz sytuację kadrową 
szpitali konwentu. Z uwagi na nieobecność przewodniczącego Konwentu Szpitali 
Powiatowych Województwa Lubelskiego, informację o powołaniu oraz załoŜeniach 
konwentu przedstawił K. Tuczapski.  

Ustalono, iŜ kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie miesiąca styczeń-luty 
2008r., którego gospodarzem będzie dyrektor SPZOZ Biłgoraj.  

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący konwentu zamknął 
posiedzenie.  


