Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 13 kwietnia 2007 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie SPZOZ Hrubieszów. W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Andrzej Olborski – Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego wraz z doradcą Andrzejem Jarzębowski, Wiesława Woliński –
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wraz z Panią Barbarą Grodzką, Barbara-Bańczak
Mysiak – Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego, Andrzej Kowalik –
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, Piotr Szafrański – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ w Zamościu, Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski.
Obrady otworzył gospodarz spotkania Dyrektor SPZOZ Hrubieszów Tadeusz Garaj.
Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski według
jednogłośnie przyjętego porządku posiedzenia:
1. Outsourcing badań laboratoryjnych w szpitalu
2. Informacja na temat moŜliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy
strukturalnych związanych z dostosowaniem obiektów szpitalnych do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki
zdrowotnej
3. Realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim
powinien odpowiadać lokal apteki, w odniesieniu do apteki szpitalnej
4. Telemedycyna – informatyzacja szpitali
5. Tematyka gospodarki krwią w szpitalach Konwentu
6. BieŜące informacje dotyczące projektów ustaw Ministerstwa Zdrowia
7. Sytuacja kadrowa szpitali Konwentu na tle sytuacji ogólnopolskiej, moŜliwość
zatrudniania lekarzy obcokrajowców
8. Sprawy bieŜące
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem przedstawiciela firmy Synevo zajmującej się
outsourcingiem badań laboratoryjnych w szpitalach. Po wysłuchaniu prezentacji dyskutowano
na temat korzyści i zagroŜeń wynikających z prowadzenia laboratoriów szpitalnych przez
firmy zewnętrzne.
Informacje na temat moŜliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy
strukturalnych przedstawił doradca Wicemarszałka Pan Andrzej Jarzębowski. Przewidziane
są dwa systemy dystrybucji środków strukturalnych, pierwszy na poziomie wojewódzkim,
drugi na poziomie centralnym. Istnieje zagroŜenie wyłączenia z systemu finansowania ze
środków Unii Europejskiej szpitali wojewódzkich i samorządowych na poziomie centralnym
na budowę i rozbudowę infrastruktury szpitalnej, poniewaŜ rezerwa środków finansowych na
tym poziomie będzie w całości przeznaczona dla jednostek, których organem załoŜycielskim
jest państwo. Zdaniem Wicemarszałka A. Olborskiego konieczne jest monitorowanie
Ministerstwa Zdrowia, dlatego teŜ członkowie Konwentu podjęli wniosek o skierowaniu do
Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody pisma w tej
sprawie. Przewodniczący poprosił członków Konwentu o przygotowanie propozycji pisma
w terminie do 30 kwietnia br.
Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat realizacji rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki
szpitalnej. Odpowiedzi na pytania udzielały Pani Wiesława Wolińska – Wojewódzki
Inspektor Farmaceutyczny oraz Pani Barbara Grodzka nadzorująca pracę aptek. Pan Dyrektor
SPZOZ Szczebrzeszyn Ryszard Czabała zgłosił uwagę, iŜ ustawa Prawo Farmaceutyczne, jak

i jej zmiany nie uwzględniają kwestii uregulowania działu farmacji szpitalnej.
Pani W. Wolińska przyznała, iŜ przepisy nie precyzują jak powinien wyglądać lokal działu
farmacji szpitalnej, z jakich pomieszczeń powinien się składać, jakie są bezpośrednio zadania
takiego działu, jaki dokument powinien złoŜyć podmiot ubiegający się o zgodę na
prowadzenie działu. W związku z tym, Ŝe istnieje jeszcze moŜliwość wniesienia poprawek do
zaproponowanej zmiany ustawy Prawo Farmaceutyczne, Dyrektor R. Czabała zgłosił wniosek
aby stanowisko odnośnie zmian farmaceutycznych przekazać do Ministra Zdrowia,
parlamentarzystów oraz Wojewody. Opracowanie w/w stanowiska powierzono Panu
Dyrektorowi R. Czabała. Na pytanie Przewodniczącego Konwentu, czy w przypadku
usytuowania pracowni leków cytostatycznych na oddziale hematologicznym, konieczne jest
utworzenie działu cytostatyków w aptece, Pani B. Grodzka odpowiedziała, Ŝe pracownia
leków cytostatycznych moŜe znajdować się na oddziale, ale przygotowywanie cytostatyków
jest usługą farmaceutyczną i powinno odbywać się pod nadzorem farmaceuty.
Informacje na temat „telemedycyna – informatyzacja szpitali” przedstawił Dyrektor
SPZOZ Krasnystaw Piotr Matej, który na bieŜąco uczestniczy w pracach komitetu
zajmującego się przygotowaniem projektu. Obecnie opracowane są załoŜenia, które pozwolą
określić jakie informacje w zakresie telemedycyny mogą być przesyłane pomiędzy ośrodkami
oraz na bazie jakich nośników będzie odbywał się przekaz informatyczny. 25 kwietnia br.
odbędzie się spotkanie, na którym zostaną przedstawione konkretne projekty. Po zbudowaniu
całościowego modelu funkcjonowania telemedycyny lubelskiej, projekt zostanie przekazany
do Urzędu Marszałkowskiego celem oceny merytorycznej, oceny moŜliwości sfinansowania
oraz oceny bezpieczeństwa przesyłu danych. Zatwierdzony dokument będzie podstawą do
wystąpienia o środki unijne. Wicemarszałek A. Olborski podkreślił, iŜ telemedycyny lubelska
obejmie cały obszar województwa, będzie systemem otwartym i dostępnych dla wszystkich
jednostek słuŜby zdrowia, które zechcą wejść do systemu.
Temat gospodarki krwią omówił Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski.
Z informacji opracowanych przez szpitale Konwentu wynika, iŜ w roku 2006 nastąpił
znaczny wzrost kosztów leczenia krwią i jej składnikami, który jest wynikiem znacznego
zwiększenia cen badań i usług powiązanych z leczeniem krwią, wykonywanych przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy jednoczesnym obniŜeniu
wartości punktowej procedur krwiolecznictwa przez Narodowy Fundusz Zdrowia w stosunku
do lat ubiegłych. Przewodniczący podkreślił, iŜ refundacja z NFZ z tytułu realizacji procedur
związanych z leczeniem krwią i jej składnikami nie pokrywa kosztów zakupu krwi, co
zwiększa udział środków własnych szpitali. Przewodniczący Konwentu poinformował, iŜ
zgodnie z ustaleniami ostatniego spotkania pisma sygnalizujące problem zostały przekazane
do Urzędu Marszałkowskiego oraz NFZ w Lublinie. Podjęto wniosek o skierowaniu pisma
w tej sprawie równieŜ do Ministra Zdrowia, jako organu załoŜycielskiego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych LOW
NFZ Andrzej Kowalik zgadzając się ze stanowiskiem członków Konwentu, przyznał, Ŝe
problem jest waŜny i wymaga rozstrzygnięć na szczeblu centralnym, poniewaŜ wycena
procedur jest domeną Prezesa NFZ. Zapewnił, iŜ temat ten zostanie zasygnalizowany
w centrali NFZ.
W dalszej części spotkania zebrani wymieniali informacje oraz uwagi na temat
projektów ustaw przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia dotyczących słuŜby
zdrowia. Omówiono równieŜ bieŜącą sytuację kadrową szpitali Konwentu oraz dyskutowano
na temat moŜliwości zatrudniania lekarzy obcokrajowców.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Krzysztof Tuczapski
podziękował zebranym za udział oraz zamknął posiedzenie.
Gospodarzem kolejnego spotkania będzie Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Radecznicy.
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