Protokół Nr 4/2011
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 27 maja 2011 roku
Konwent Szpitali Zamojszczyzny obradował wspólnie z Konwentem Szpitali
Lubelszczyzny. Gospodarzem spotkania był SP ZOZ w Janowie Lubelskim. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie obydwu Konwentów oraz zaproszeni goście: Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Tuczapski, Zastępca Dyrektora
LOW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych Andrzej Kowalik, dr Jacek Furmaga z Kliniki
Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego SPSK 4 w Lublinie , Maciej
Michalski przedstawiciel PGE Obrót S.A.,Starosta Janowski Jerzy Bielecki, Wicestarosta
Janowski Włodzimierz Gomółka ( lista uczestników w załączeniu).
Obrady otworzył oraz powitał zabranych Przewodniczący Konwentu - Dyrektor
SP ZOZ w Janowie Lubelskim Zbigniew Widomski. Następnie poprosił o zabranie głosu
Starostę, który po powitaniu przedstawił w kilku słowach walory Ziemi Janowskiej
zachęcając wszystkich do odpoczynku na tym terenie.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący, zaproponował następujący porządek obrad:
1) Wystąpienie przedstawiciela PGE Obrót S.A. Oddziału w Lublinie oraz
przedstawienie szpitalom oferty zmniejszającej opłaty za energię elektryczną,
2) Współczesna transplantologia na terenie Województwa Lubelskiego – wystąpienie dr
med. Jacka Furmagi z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia
Żywieniowego SPSK4 w Lublinie,
3) Omówienie realizacji kontraktów przez szpitale oraz zmian wynikających z realizacji
umów w ramach AOS (JGP) – wystąpienie Dyrektora Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ P. Krzysztofa Tuczapskiego oraz Z-cy Dyrektora Lubelskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ P. Andrzeja Kowalika,
4) Wystąpienia zaproszonych gości,
5) Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.
Po jednomyślnym przyjęciu porządku posiedzenia, głos zabrał przedstawiciel PGE Obrót
S.A. W czasie prezentacji przybliżył sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz
zadania spółki, która obsługuje ponad 5 mln klientów, a jej podstawowym przedmiotem
działalności jest obrót energią. Następnie przedstawił ofertę sprzedaży energii i świadczenia
usług dystrybucji dla grupy zakupowej jaką są szpitale na terenie Województwa Lubelskiego.
Oferowane warunki cenowe i proponowane rabaty dla odnośnych taryf dają szpitalom
możliwość zmniejszenia rachunków za energię elektryczną. Podstawowym wymogiem od
strony technicznej jest dostosowanie układów pomiarowych do najnowszej instrukcji
dotyczącej sieci dystrybucyjnej. Koszty dostosowania ponosi właściciel.
Przewodniczący w podsumowaniu wystąpienia zwrócił uwagę na rosnące koszty energii oraz
zaproponował, aby Dyrektorzy po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją, indywidualnie
odpowiedzieli na ofertę sprzedaży energii elektrycznej przez PGE Obrót S.A.

Dalsza część posiedzenia została poświęcona transplantologii na terenie Województwa
Lubelskiego. Dr Jacek Furmaga omówił ustawodawstwo i procedury orzekania o śmierci
mózgu. Zwrócił uwagę, że pomimo ogromnych możliwości ratowania ludzkiego życia, jakie
aktualnie posiada nowoczesna medycyna, istnieją granice ich stosowania. Jedną z nich jest
śmierć mózgu. W tym miejscu nawiązał do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia
w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności
mózgu oraz do działalności komisji do spraw stwierdzania śmierci mózgu. Podkreślił, że
funkcjonowanie w/w komisji ma wpływ na poziom transplantologii i szanse powodzenia
w dokonywaniu przeszczepów tkanek i narządów - ratujących życie wielu chorym.
Następnie zaprezentował statystykę dotyczącą transplantologii. W 2010 r. przeprowadzono
w Polsce 655 procedur rozpoznania śmierci mózgowej, z tego liczba dawców rzeczywistych
wynosiła 509 w tym 146 razy odstąpiono od pobrania narządów lub tkanek. W SP PSK 4
w Lublinie wyniki z przeszczepiania są porównywalne ze światowymi ponieważ obowiązują
takie same procedury, standardy postępowania , leki itd. Na zakończenie dr Furmaga omówił
zalety dokonywania przeszczepów w świetle jakości życia pacjentów i kosztów medycznych
np. dializoterapia.
Po przejściu do następnego punktu głos zabrał Dyrektor Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ Krzysztof Tuczapski oraz Z-ca Dyrektora Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ Andrzej Kowalik.
Pan A. Kowalik przedstawił realizacje świadczeń za IV m-ce 2011 r. w ujęciu finansowym.
Szczególną uwagę zwrócił na AOS, gdzie wystąpiły nadwykonania na kwotę ok. 9 mln zł,
saldo po odjęciu nie wykonanych usług wynosi ok. 4,5 mln zł.. Powiedział, że okres
rozliczeniowy umów o udzielanie świadczeń w rodzaju AOS zamyka się z końcem czerwca,
wobec tego nie będzie możliwe rozliczanie świadczeń z I półrocza po jego zakończeniu.
Poinformował również , że świadczenia nielimitowane jak np. dotyczące porodów zostały
rozliczone ze świadczeniodawcami na kwotę ok. 10,5 mln zł. Omówił także zakres
renegocjacji umów, które w szczególności dotyczyły obszarów, gdzie wystąpiło zagrożenie
zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.
W dalszej kolejności Dyrektor K. Tuczapski omówił perspektywy finansowe na
II półrocze 2011 i lata następne, zaznaczając, że każdy świadczeniodawca jest ważny i ma
równe prawa w systemie. Przypomniał, że ze strony LOWNFZ, w wielu jednostkach
prowadzone są analizy warunków udzielania świadczeń ustalonych przez MZ. Niektóre
jednostki nie spełniające wymogów, wnioskują o rozwiązanie dotychczasowej umowy
i zawarcie umowy na nowe świadczenia ( np. hospitalizacja planowa) po ogłoszeniu
odnośnej procedury. W przypadku SOR brak spełnionych wymagań, będzie skutkowało
przekształceniem SOR w izbę przyjęć.
Następnie Dyrektor zwrócił uwagę na zmiany dotyczące udzielania świadczeń w rodzaju
AOS. Wartość kontraktów na II półrocze będzie w granicach kwoty obowiązującej
w I półroczu. Natomiast od 1 lipca będzie obowiązywało nowe rozporządzenie dotyczące
zasad postępowania, udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń. Sprawozdawanie
i rozliczanie świadczeń będzie się opierało o katalog ambulatoryjnych grup świadczeń
specjalistycznych.
Po zakończonej wypowiedzi Dyrektora LOW NFZ, Przewodniczący udzielił głosu
Dyrektorowi SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, który w imieniu zebranych członków

Konwentów, wyraził obawy dotyczące zbyt krótkiego okresu na przygotowanie wejścia
w życie w/w rozporządzenia oraz jego skutków dla pacjentów i szpitali.
Zwrócił uwagę na fakt, że system oparty na AGŚS jaki zamierza się wprowadzić od
1 lipca 2011 r. nie jest przygotowany do wdrożenia. Szpitale nie są do tego przygotowane
merytorycznie, a także od strony technicznej i informatycznej. Okres niespełna 1 miesiąca jest
zbyt krótki do wdrożenia w jednostkach rozliczeń w nowym systemie. Ponadto zamknięcie
okresu rozliczeniowego z dniem 30 czerwca 2011 r. narazi szpitale na straty z powodu braku
pokrycia kosztów leczenia pacjentów przyjętych ponad limit umowy. Skrócenie okresu
rozliczeniowego będzie miało także negatywny wpływ na pacjentów, jeśli szpitale będą
zmuszone ograniczyć przyjęcia.
Ostatecznie Dyrektorzy podjęli decyzję o przedłożeniu stanowiska Konwentu Szpitali
Zamojszczyzny i Konwentu Szpitali Lubelszczyzny Prezesowi NFZ i Ministrowi Zdrowia.
W podsumowaniu obrad Przewodniczący poprosił o głos Wicemarszałka, który
w swojej wypowiedzi odniósł się do sytuacji w ochronie zdrowia, sytuacji
świadczeniodawców i pacjentów, szczególnie z regionu Lubelszczyzny.
Na zakończenie przedstawiciele firmy VOIGT, produkującej preparaty do dezynfekcji
i higieny pomieszczeń zaprezentowali swoje produkty.
Wobec wyczerpania tematyki przewodniczący Konwentu podziękował zebranym za
udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

