Informacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 09 lutego 2007 r.
Spotkanie odbyło się w Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie.
Gospodarzem spotkania był Andrzej Mielcarek – Dyrektor SP Szpitala Wojewódzkiego
im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz
zaproszeni goście: Iwonna Stopczyńska - Wiceprezydent Miasta Zamość, Barbara-Bańczak
Mysiak – Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego oraz Marek Wójtowicz –
Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Obrady prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski według
jednogłośnie przyjętego porządku posiedzenia:
1. Uzgodnienia dotyczące projektu ustawy „o zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej”.
2. Propozycje do ustawy „o sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych”.
3. BieŜące informacje z przebiegu prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania
zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.
4. Koncepcja utworzenia Regionalnego Specjalistycznego Centrum Rentgenodiagnostyki
z rezonansem magnetycznym.
5. Informatyzacja – telemedycyna szpitali Konwentu.
6. Realizacja kontraktów z NFZ.
7. Informacja o moŜliwościach prowadzenia specjalizacji lekarzy w szpitalach
Konwentu.
8. Sytuacja kadrowa szpitali Konwentu z uwzględnieniem sytuacji lekarzy w Polsce.
9. Sprawy bieŜące.
Uzgodnienia dotyczące projektu zmian ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
przedstawił Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski, który 25 stycznia br.
uczestniczył w pierwszym czytaniu nowelizacji ustawy. Podziękował Dyrektorowi SPZZOZ
Hrubieszów za przygotowanie uwag do projektu ustawy, które w imieniu Konwentu
przekazał do Ministra Zdrowia. Zaznaczył, iŜ niektóre z nich zostały w projekcie
uwzględnione. Ustawa będzie nowelizowana w dwóch punktach: akredytacji, czyli
usankcjonowania w ramach prawnych dotychczasowej akredytacji przeprowadzanej przez
Ministerstwo Zdrowia oraz czasu pracy personelu medycznego. Ustawa zgodnie z wymogami
Ministra Zdrowia zostanie wprowadzona do końca kwietnia, klauzula dotycząca czasu pracy
ma obowiązywać od roku 2008. Odnosząc się do zmian ustawy w kwestii akredytacji,
Przewodniczący wyjaśnił, iŜ Ministerstwo Zdrowia zamierza skupić w sobie temat akredytacji
związany z wydawaniem certyfikatów jakości, które byłyby jednoznacznie wiąŜące dla
wszystkich zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w ramach publicznych środków
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Oznacza to, Ŝe ta akredytacja byłaby nadrzędną ponad
te, które są obecnie, jak równieŜ nad akredytacją, która obowiązywałaby w ramach ustawy
o sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych. Mając na uwadze koszty jakie
musiałyby ponieść szpitale, średnio 20-50 tys., jak teŜ brak dodatkowych moŜliwości
wynikających z posiadania certyfikatu, Przewodniczący Konwentu poprosił o przygotowanie
uwag dotyczących nowelizacji ustawy w tym temacie, które w imieniu Konwentu przekaŜe do
Ministerstwa Zdrowia.
Przystępując do kolejnego punktu, Przewodniczący Konwentu zdał relację z przebiegu
pierwszego spotkania zespołu roboczego, pracującego nad ustawą o sieci szpitali
finansowanych ze środków publicznych, w którym uczestniczył 2 lutego br. Zapoznał
zebranych z uwagami wystosowanymi do Ministra Zdrowia w imieniu Konwentu.
Poinformował, iŜ zostało zgłoszonych łącznie 1500 poprawek, co zdaniem Ministra Zdrowia
warunkuje napisanie ustawy od nowa.

Następnie Przewodniczący przekazał bieŜące informacje z przebiegu prac
Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie
zdrowia, które zostały zakończone 16 stycznia br. Zespół złoŜył końcowe sprawozdanie, na
podstawie którego strona rządowa przygotuje propozycje na posiedzenie Rady Ministrów.
Pan Krzysztof Tuczapski zwrócił uwagę na propozycje podwyŜek, które obowiązywałyby od
roku 2008. Zdaniem dyrektorów szpitali, zwiększenie kontraktu o 12% w stosunku do
stycznia 2007r. oraz wliczenie podwyŜek w wartość punktową procedur medycznych, będzie
niekorzystnie m.in. ze względu na róŜną specyfikę szpitali, dlatego teŜ uwaŜają, Ŝe konieczna
będzie nowa wycena procedur. Stanowisko to poparł równieŜ Dyrektor NFZ Marek
Wójtowicz. Dyrektor NFZ uznał takŜe uwagi zgłoszone przez przedstawiciela SPZOZ
w Szczebrzeszynie dotyczące niskich stawek za opiekę nocną w podstawowej opiece
zdrowotnej, poprosił o pismo z konkretnymi przykładami, które będzie argumentem podczas
negocjacji z centralą.
Kolejnym tematem była koncepcja utworzenia Regionalnego Specjalistycznego
Centrum Rentgenodiagnostyki z rezonansem magnetycznym. Na wystosowaną w imieniu
Konwentu prośbę o wyraŜenie opinii w przedmiotowej sprawie, listy popierające inicjatywę
wpłynęły od Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Zamość, Starostów Powiatu
w Zamościu, Tomaszowie i Janowie Lubelskim. Przewodniczący poprosił o wypowiedź
Dyrektora NFZ. Dyrektor Marek Wójtowicz popiera działania Konwentu, widzi szansę
powstania rezonansu w Zamościu, który jego zdaniem poprawi dostępność do badań
diagnostycznych dla mieszkańców regionu południowego województwa lubelskiego, a tym
samym odciąŜy ośrodki lubelskie. Na pytanie, czy NFZ zakontraktuje badania, Dyrektor
Wójtowicz powiedział, iŜ podstawą do zawarcia umowy będzie oszacowanie
zapotrzebowania na tego rodzaju diagnostykę. Opłacalność takiego przedsięwzięcia to
minimum 12 badań dziennie. Wobec powyŜszego dyrektorzy szpitali Konwentu do dnia
28 lutego br. przygotują sprawozdanie dotyczące wykonanych badań w ciągu ostatnich 3 lat.
Ustalono, iŜ w informacji naleŜy podać liczbę badań pilnych, planowych,
współfinansowanych, wliczonych w hospitalizację oraz koszty transportu i czas oczekiwania
na badanie. Po przygotowaniu sprawozdawczości oraz oszacowaniu opłacalności
przedsięwzięcia, Konwent podejmie dalsze działania w tym kierunku.
W związku z nieobecnością Marszałka Województwa Lubelskiego punkt 5
informatyzacja – telemedycyna szpitali został przesunięty na kolejne spotkanie Konwentu.
Omawiając realizację kontraktu z NFZ Przewodniczący Konwentu podziękował
Dyrektorowi NFZ za docenienie pracy szpitali oraz zapłatę nadwykonanych świadczeń
w roku 2006. Przedkładając uwagi do procedur medycznych w katalogu świadczeń
szpitalnych na rok 2007, zwrócono szczególną uwagę na niedoszacowanie wartości leków
stosowanych w chemioterapii oraz obniŜenie wartości procedur związanych z leczeniem
krwią w stosunku do roku 2006 przy jednoczesnym wzroście cen krwi i preparatów
krwiopochodnych. Ze względu na brak zasad wolnego rynku przy zakupie krwi i preparatów
krwiopochodnych, dyrektorzy szpitali jednogłośnie przyjęli wniosek o wystosowaniu do
Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego oraz Antymonopolowego
pisma dotyczącego wprowadzenia cen urzędowych. Propozycje co do treści pisma naleŜy
przesłać na adres Konwentu do dnia 20 lutego br.
Przewodniczący przekazał uaktualnioną tabelę dotyczącą średniego funkcjonowania
SOR lub izby przyjęć szpitali Konwentu. Pani Pełnomocnik Wojewody ds. ratownictwa
medycznego zgłosiła wniosek, aby w tabeli wykazać liczbę osób przyjętych ogółem
z pominięciem przyjęć planowych oraz opieki nocno-świątecznej.
W związku z tym do dnia 28 lutego br. dyrektorzy szpitali przygotowują nowe sprawozdanie
uwzględniając dane za miesiąc styczeń br.
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W dalszej części spotkania zebrani dyskutowali oraz wymieniali uwagi na temat
moŜliwości prowadzenia specjalizacji oraz sytuacji kadrowej. Przewodniczący poprosił
o uaktualnienie informacji dotyczącej wolnych miejsc specjalizacyjnych w szpitalach
Konwentu do dnia 20 lutego 2007r. W związku z coraz trudniejszą sytuacją kadrową,
Przewodniczący zaproponował, aby na następne spotkanie zaprosić Pana Andrzeja Ciołko,
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej.
Pan Dyrektor SPZOZ w Szczebrzeszynie Ryszard Czabała zgłosił wniosek, aby
w związku ze zmianą ustawy Prawo Farmaceutyczne na najbliŜszym spotkaniu
przedyskutować zmiany, szczególnie dotyczące warunków dostosowania aptek szpitalnych.
Ustalono, iŜ gospodarzem kolejnego spotkania będzie Dyrektor
w Hrubieszowie, planowany termin 13 kwiecień 2007r.
Proponowane tematy do dyskusji moŜna zgłaszać do dnia 10 marca br.

SPZOZ
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