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Konwent Szpitali Zamojszczyzny, w skład którego wchodzą następujące placówki
ochrony zdrowia: Zamojski Szpital Niepubliczny spółka z o.o., SP Szpital Wojewódzki
im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu, SP ZOZ w Hrubieszowie, SP ZOZ w Tomaszowie
Lubelskim, SP ZOZ w Biłgoraju, SP ZOZ w Szczebrzeszynie, SP ZOZ w Krasnystawie,
SP ZOZ w Janowie Lubelskim oraz SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,
wyraŜa głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Polsce dotyczącą ochrony zdrowia.
Pragniemy zwrócić uwagę na pracę Sejmu i Senatu nad ustawami, a w szczególności nad
ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1298,
1490, 1932 druk senacki nr 496).
Uchwalona przez Sejm i ostatnio przez Senat poprawka nr 58 art. 118, dotyczy
zasad tworzenia planu finansowego, w szczególności algorytmu wyrównania finansowego
pomiędzy oddziałami NFZ, tj. pkt. 3 ust 2a Ustawy, mówi o tym, Ŝe wysokość środków
dzielonych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ koryguje się o wskaźnik, wynikający ze
zróŜnicowania kosztu jednostkowego świadczenia opieki zdrowotnej. Jest to zapis wysoce
niesprawiedliwy dla naszego województwa oraz innych biednych regionów naszego kraju,
poddający w wątpliwość równe traktowanie kaŜdego regionu Polski, jako Polski
Solidarnej i Sprawiedliwej.
Szanowny Panie Prezydencie!
Oznacza to, Ŝe np. województwa: lubelskie, podkarpackie lub kujawsko-pomorskie,
w których są niŜsze koszty Ŝycia, niŜ w innych regionach Polski, miałyby przyznaną niŜszą
w stosunku do obecnie planowanej, pulę publicznych środków finansowych na
świadczenia zdrowotne w 2008 roku i latach następnych. Sytuacja ta w sposób ewidentny
byłaby sprzeczna z fundamentalnymi zasadami porządku prawnego, obowiązującymi na
terenie naszego państwa, zgodnie bowiem z art. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja
Rzeczypospolitej
Polskiej,
"Dziennik
Ustaw"
nr 78,
pozycja 483
z późniejszymi zmianami - Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
obywateli. W myśl art. 2 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jak stanowi art. 68
ust. 1 i ust. 2 konstytucji, kaŜdy ma prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom,
niezaleŜnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przypomnieć takŜe
naleŜy, iŜ w myśl art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, "Dziennik Ustaw" Nr 210,
pozycja 2135 z późniejszymi zmianami, podstawowym zadaniem władz publicznych jest
zapewnienie równego dostępu obywateli do świadczeń opieki zdrowotnej, sam zaś system
oparty jest na zasadzie solidaryzmu społecznego.

Po wtóre, róŜnice w potencjalnych kosztach jednostkowych, w poszczególnych
województwach, biorąc pod uwagę istotność błędów, nie są znaczące. NaleŜy teŜ tutaj
wspomnieć o kosztach społecznych i nowym róŜnicowaniu poszczególnych regionów
kraju, przy zastosowaniu takich regulacji.
W związku z tym, wnioskuję do Pana Prezydenta w imieniu Konwentu Szpitali Zamojszczyzny,
przedstawicieli Lubelszczyzny najbiedniejszego do dnia 1 stycznia 2007 r. regionu Zjednoczonej
Europy o zawetowanie ww. Ustawy, w zapisach dotyczących niesprawiedliwego art. 118, pkt. 3 ust.
2a.
Czy mamy znowu być, juŜ nie tylko „Polską B, ale nawet D”, jak to się ma do deklaracji
naszego Premiera Pana Jarosława Kaczyńskiego, zgłoszonej kilkanaście dni temu w Lublinie, Ŝe
będą wyrównywane róŜnice Ŝycia i dysproporcje p/dzy wszystkimi regionami Polski? Jak my,
przedstawiciele organizacji ochrony zdrowia naszego regionu moŜemy do takiego zapisu Ustawy
podejść obojętnie? Jej podpisanie, w wersji ustalonej przez Sejm, moŜe spowodować, Ŝe
Lubelszczyzna i inne biedne regiony kraju, będące w podobnej sytuacji, mogą stracić wiele milionów
złotych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Spowoduje to jednoznacznie pogorszenie finansowania
opieki zdrowotnej w naszym regionie oraz, co jest najwaŜniejsze, zmniejszenie dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. MoŜe to spowodować wzrost niepokojów
społecznych wśród naszych mieszkańców.
Panie Prezydencie !
Liczę w imieniu naszej społeczności i pracowników naszych szpitali, Ŝe Pana pełne, mające nasze
uznanie, zaangaŜowanie i solidaryzm społeczny w rozwiązywaniu zawiłych i skomplikowanych
bieŜących problemów, dotyczących obywateli naszego kraju, spowoduje podjęcie przez Pana
Prezydenta słusznej decyzji w podmiotowej sprawie.
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