Sprawozdanie
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 14 października 2009 r.

Posiedzenie odbyło się w Zwierzyńcu, organizatorem spotkania był SPZOZ
w Szczebrzeszynie. W obradach udział wzięli członkowie Konwentu oraz zaproszeni
goście: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski,
Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
Tomasz Pękalski oraz Andrzej Kowalik oraz Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego
Jan Słomiany.
Obrady otworzył oraz powitał zebranych gospodarz spotkania Dyrektor SPZOZ
w Szczebrzeszynie Ryszard Czabała.
Dalszą część posiedzenia prowadził przewodniczący Konwentu Krzysztof
Tuczapski zgodnie z jednogłośnie przyjętym porządkiem obrad.
1. Zmiana planu finansowego NFZ na rok 2009r.
2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ na rok 2010.
3. Relacja ze spotkania z Kolegium Lekarzy Rodzinnych
4. Sytuacja kadrowa i finansowa szpitali Konwentu
5. Sprawy róŜne i wolne wnioski
Kilka słów wstępu na temat zmiany planu finansowego NFZ na rok 2009
powiedział Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski. 8 października br. odbyło
się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia poświęcone temu tematowi, jak równieŜ
ogólnej sytuacji związanej z organizacją ochrony zdrowia. Zmiana planu finansowego
NFZ została przyjęta 13 głosami „za” i 11 „przeciw”. Deficyt NFZ wynosi 212 mln zł.
Na pytanie co z „nadwykonaniami”? – decyzja Prezesa NFZ była jednoznaczna –
nadwykonania nie zostaną zapłacone.
Szczegóły na temat sytuacji finansowej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ oraz kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2010 przedstawili
Dyrektorzy Tomasz Pękalski i Andrzej Kowalik. Nadwykonania tworzą powaŜną
kwotę, lubelski oddział NFZ nie posiada środków finansowych na jej pokrycie. Brak
przychodów w zaplanowanej wysokości powoduje stratę oddziału za 8 m-cy br.
w wysokości 32 mln zł. Oddział zobligowany do zbilansowania przychodów
z kosztami wystąpił do świadczeniodawców z propozycjami zmiany aneksami umów
w tych zakresach, w których wykonanie za 8 m-cy br. było niŜsze od 50%, co dałoby
kwotę 17 mln zł. Między pozostałymi zakresami świadczeń pozostanie moŜliwość
kompensowania środków na dotychczasowych warunkach. Dyrektorzy zapewnili, Ŝe
w roku bieŜącym nie ma zagroŜenia w płatności usług zakontraktowanych. Jeśli
chodzi o kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok przyszły to pomimo tego, Ŝe
upłynęły ustawowe terminy plan finansowy nie został zatwierdzony. Projekt planu na
kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w roku 2010 zakłada kwotę o 2,5% niŜszą
w stosunku do wartości kontaktów 2008, w lecznictwie szpitalnym jest to kwota
niŜsza o 9,5%.
Trudną sytuację finansową szpitali Lubelszczyzny podkreślił równieŜ
Arkadiusz Bratkowski. Brak zapłaty za nadwykonania pomimo jednoznacznych
deklaracji Minister Zdrowia w kwietniu br. powoduje, Ŝe zobowiązania rosną, a część
szpitali powoli traci płynność finansową. Zdaniem A. Bratkowskiego naleŜy się
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zastanowić co dalej z ochroną zdrowia, bo szpital nie moŜe zamknąć drzwi przed
pacjentem. Przewodniczący Konwentu zaproponował pilne zwołanie spotkania
Konwentu Marszałków województw wchodzących w skład tzw. „Porozumienia
Lubelskiego tj. województwa lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego z przedstawicielami ochrony zdrowia tych województw w celu
zajęcia wspólnego stanowiska i zasygnalizowania tragicznej sytuacji najbiedniejszych
regionów Polski.
Rozpoczęła się merytoryczna dyskusja, w wyniku którego wypracowano
następujące wnioski: 1) wystąpienie z pismem do Minister Zdrowia o zmianę zasad
finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, zniesienie stawek kapitacyjnych na
pacjentów leczonych z powodu cukrzycy i chorób krąŜenia, 2) po przyjęciu ustawy
zmieniającej tzw. algorytm podziału środków na poszczególne oddziały NFZ
wnioskować o jak najszybsze zaciągnięcie kredytu przez NFZ na pokrycie niedoboru
nakładów na kontraktowanie świadczeń medycznych w roku 2010.
W dalszej części spotkania Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski
przedstawił relacje ze spotkania z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwołanego na
prośbę Dyrektora LOW NFZ. Spotkanie dotyczyło zasad współpracy, m.in.
przenoszenia kosztów funkcjonowania p.o.z na szpitale i odwrotnie. Kolejne spotkanie
odbędzie się w m-cu grudniu br., w związku z czym Przewodniczący Konwentu
poprosił o przedstawienie do dnia 11 listopada br. tematów, które mogłyby być
przedmiotem dyskusji.
W trakcie posiedzenia dyskutowano równieŜ na temat ustawy zmieniającej
zasady podziału środków finansowych na poszczególne województwa wg tzw.
algorytmu oraz ustawy o koszyku świadczeń gwarantowanych. Omówiono takŜe
sytuację finansową i kadrową szpitali Konwentu .
Kolejne spotkanie Konwentu odbędzie się 13 listopada br. w Janowie
Lubelskim.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął obrady.
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