Sprawozdanie
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 26 sierpnia 2009 roku
Spotkanie zostało zwołane w trybie pozaplanowym na wniosek Przewodniczącego
Konwentu i odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. W obradach
uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Z-ca Dyrektora ds. EkonomicznoFinansowych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej Kowalik.
Tematem posiedzenia była trudna sytuacja finansowa szpitali, podział dodatkowych
środków finansowych NFZ oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski.
Rozpoczynając obrady Przewodniczący powiedział o najwaŜniejszych
decyzjach podjętych na spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym
w Lublinie. Przekazał równieŜ notatkę z posiedzenia Komisji Zdrowia w dniu 17 lipca
br., informację o zwiększeniu planu finansowego Lubelskiego OW NFZ na 2009 rok,
projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, odpowiedź Minister Zdrowia na pismo Konwentu w sprawie
finansowania świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim oraz bieŜący
przegląd prasy.
Na temat sytuacji finansowej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz
zasad podziału dodatkowych środków finansowych powiedział Dyrektor Andrzej
Kowalik.
Rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrali wszyscy dyrektorzy, którzy w kolejności
przedstawili własne stanowiska oraz decyzje organów załoŜycielskich szpitali w
kwestii dotyczącej sytuacji finansowej jednostek. Wnioski z dyskusji to protest
przeciwko niezapłaceniu tzw. nadlimitów za II półrocze 2008r. oraz wystąpienie o
podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Stanowisko Konwentu zostanie
przedstawione na posiedzeniu przedstawicieli Konwentów Szpitali Powiatowych
Województwa Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Podkarpackiego, które
odbędzie się 4 września br. w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Przewodniczący
poprosił o udział w tym spotkaniu wszystkich dyrektorów szpitali Konwentu.
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat nowych zasad podziału
środków finansowych NFZ na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ. W związku
z tym, Ŝe projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych będzie przedmiotem posiedzenia Sejmowej
Komisji Zdrowia Przewodniczący poprosił członków Konwentu o przedstawienie
ewentualnych uwag i propozycji.
W sprawach róŜnych Dyrektor A. Jarzębowski powiedział o sytuacji szpitala
w Biłgoraju. Prezes K. Tuczapski zaprosił na obchody 5-lecia Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego połączone z jubileuszem 10-lecia zmian własnościowych szpitali
samorządowych w Polsce, które odbędą się 18 września br.
Kolejne spotkanie Konwentu planowane jest w miesiącu październiku br.
w Janowie Lubelskim
Na tym posiedzenie Konwentu zakończono.

