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Sprawozdanie  
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 

w dniu 29 grudnia 2009 r. 

  
Spotkanie odbyło się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Sanatorium 
Rehabilitacyjnego dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. W posiedzeniu 
udział wzięli członkowie Konwentu oraz członek Zarządu Województwa Lubelskiego 
Arkadiusz Bratkowski.  

Obrady otworzył oraz powitał zebranych gospodarz spotkania Dyrektor SP 
Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci Wiesław Chmielowiec. Następnie Pani ElŜbieta 
Kończewska – pielęgniarka przełoŜona Sanatorium powiedziała o działalności placówki 
oraz przybliŜyła problemy związane z jej funkcjonowaniem. Zwróciła przede wszystkim 
uwagę na brak zainteresowania kierowaniem dzieci na leczenie sanatoryjne przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej.  

Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski. 
Tematem posiedzenia były zasady współpracy z lekarzami podstawowej opieki 
zdrowotnej oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z NFZ  na rok 2010.  

W trakcie dyskusji na temat współpracy z lekarzami podstawowej opieki 
zdrowotnej zwrócono między innymi uwagę na nieprzestrzeganie przez lekarzy p.o.z. 
obowiązku wykonywania świadczeń wynikających z zawartych umów z NFZ oraz brak 
kontroli przez NFZ. Zdaniem dyrektorów szpitali konieczne jest porozumienie 
i określenie zasad współpracy pomiędzy lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej           
i lecznictwa szpitalnego oraz podjecie działań na rzecz uświadomienia pacjentom 
o przysługujących im prawach w ramach opieki podstawowej. Przewodniczący Konwentu 
zaproponował spotkanie z przedstawicielami Kolegium Lekarzy Rodzinnych oraz 
przedłuŜył termin przygotowania propozycji świadczeń do 31 stycznia 2010 r. 

Dalsza część posiedzenia dotyczyła kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 
rok. 2010. Z wypowiedzi wszystkich obecnych dyrektorów szpitali Konwentu wynika, Ŝe 
zaproponowane przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ warunki finansowe 
przyszłorocznych kontraktów są niŜsze średnio o 5% w stosunku do roku 2009 wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2009r. Dyrektorzy A. Jarzębowski i Z. Widomski, którzy 
uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Szpitali Powiatowych poinformowali, Ŝe Konwent 
podjął stanowisko o nie podpisywaniu aneksów umów na rok 2010. Stanowisko Zarządu 
Województwa Lubelskiego przedstawił A. Bratkowski – kierując się koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa szpitale 
wojewódzkie i kliniczne równieŜ nie przyjmą zaproponowanych przez NFZ warunków 
finansowych na rok 2010.  

Wobec powyŜszego Konwent Szpitali Zamojszczyzny, w obawie przed 
destabilizacją finansową zarządzanych jednostek oraz w trosce o bezpieczeństwo 
zdrowotne pacjentów jednogłośnie podjął decyzję o nieprzyjęciu zaproponowanych 
warunków finansowania świadczeń na rok 2010.  

Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział 
oraz zamknął obrady. 

Gospodarzem kolejnego spotkania Konwentu będzie Dyrektor SPZOZ 
w Tomaszowie Lubelskim A. Kaczor.  

  


