Sprawozdanie
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 18 października 2010 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka
z o.o., zostało zwołane w trybie pilnym na wniosek większości członków Konwentu.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny według
załączonej listy obecności. Głównym tematem spotkania była trudna sytuacja
finansowa szpitali oraz kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2011.
Na wstępie Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski przekazał bieżące
informacje nt. rozporządzeń do ustawy koszykowej. Poinformował, że na dzień
dzisiejszy podpisane są tylko rozporządzenia dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego.
Podpisanie pozostałych rozporządzeń do końca bieżącego roku spowoduje
unieważnienie prowadzonego postępowania konkursowego, przy czym jeśli nastąpi to
po podpisaniu kontraktów z NFZ nowy konkurs będzie ogłoszony w roku przyszłym
po okresie dwumiesięcznej karencji. Natomiast jeśli chodzi o sytuację finansową, to
jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia i Centrali NFZ w roku bieżącym
dodatkowych pieniędzy nie będzie, natomiast kwota pozostała z nadwyżki finansowej
NFZ za rok 2009 będzie prawdopodobnie przeznaczona na zwiększenie świadczeń
z zakresu onkologii. Przewodniczący zwrócił uwagę, że trudna sytuacja finansowa
LOW NFZ może spowodować, tak jak w roku ubiegłym, brak możliwości dokonania
przesunięć środków finansowych pomiędzy umowami za IV kwartał br.
Rozpoczęła się wielowątkowa dyskusja, w trakcie której Konwent
jednoznacznie wyraził opinię, że pogłębiająca się dramatyczna sytuacja finansowa
wymaga podjęcia natychmiastowych działań. Zdaniem dyrektorów szpitali główną
przyczyną zadłużania się jednostek jest niska wartość zawieranych umów z NFZ oraz
brak zapłaty za świadczenia ponadlimitowe wykonane w latach 2008-2010, w tym za
zaświadczenia ratujące życie, co w ocenie dyrektorów szpitali jest zupełnie
niezrozumiałe. W większości zakresów świadczeń limity roczne określone
w zawartych umowach zostały znacznie przekroczone, powoduje to ograniczenie
dostępności do świadczeń zdrowotnych, wśród pacjentów wyzwala agresję kierowaną
do personelu i dyrekcji, prowadzi do frustracji i niezadowolenia załogi. Wobec
powyższego Konwent jednogłośnie przyjął stanowisko o ponownym zaapelowaniu do
Dyrekcji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o podjęcie w trybie pilnym działań umożliwiających sfinansowanie świadczeń
ponadlimitowych, a w szczególności świadczeń ratujących życie zrealizowanych przez
szpitale w okresie za lata 2008-2010.
Podczas spotkania dyskutowano również o zasadach kontraktowania świadczeń
zdrowotnych na rok 2011, nowych projektach ustaw w ochronie zdrowia oraz
poruszano sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem szpitali.
Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia
podziękował za udział oraz zamknął obrady.
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