Szanowny Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Konwent Szpitali Zamojszczyzny, w skład którego wchodzą następujące placówki
ochrony zdrowia: Zamojski Szpital Niepubliczny spółka z o.o., SP Szpital Wojewódzki
im. PapieŜa Jana Pawła II w Zamościu, SPZOZ w Hrubieszowie, SPZOZ w Tomaszowie
Lubelskim, SPZOZ w Biłgoraju, SPZOZ w Szczebrzeszynie, SPZOZ w Krasnystawie,
SPZOZ w Janowie Lubelskim oraz SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy,
wyraŜa głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Polsce dotyczącą ochrony zdrowia.
Pragniemy zwrócić uwagę na pracę Sejmu i Senatu nad ustawami, a w szczególności nad
ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1298,
1490, 1932 druk senacki nr 496).
Poprawka nr 58 art. 118, dotycząca zasad tworzenia planu finansowego,
w szczególności algorytmu wyrównania finansowego pomiędzy oddziałami NFZ, tj. pkt. 3
ust 2a mówiący o tym, Ŝe wysokość środków dzielonych pomiędzy oddziały wojewódzkie
NFZ koryguje się o wskaźnik, wynikający ze zróŜnicowania kosztu jednostkowego
świadczenia opieki zdrowotnej. Jest to zapis wysoce niesprawiedliwy dla naszego
województwa oraz innych biednych regionów naszego kraju, poddający w wątpliwość
równe traktowanie kaŜdego zakątka Polski, jako Polski Solidarnej i Sprawiedliwej !!!
Szanowny Panie Marszałku!
Oznacza to, Ŝe np. województwa: lubelskie lub kujawsko-pomorskie, w których są
niŜsze koszty Ŝycia ( o ile takie moŜna w ogóle określić) niŜ w innych regionach Polski,
miałyby przyznaną niŜszą w stosunku do obecnie planowanej, pulę publicznych środków
finansowych na świadczenia zdrowotne w 2008 roku i latach następnych. Dnia 19 lipca
Br. uczestniczyłem w posiedzeniu senackiej komisji zdrowia i wyraŜony został przeze
mnie sprzeciw przeciwko takiemu podziałowi i pogląd, Ŝe wskaźnik ten jest niezasadny,
poniewaŜ po pierwsze systemie obecnie nie są liczone koszty jednostkowe, w podziale na
poszczególne województwa. W związku z czym wskaźnik ten jest wirtualny i moŜe stać
się przedmiotem nieuczciwego, czy teŜ uznaniowego rozdziału środków finansowych na
poszczególne regiony naszego kraju. Po wtóre, róŜnice w potencjalnych kosztach
jednostkowych, w poszczególnych województwach, biorąc pod uwagę istotność błędów,
nie są znaczące. NaleŜy teŜ tutaj wspomnieć o kosztach społecznych i nowym
róŜnicowaniu poszczególnych regionów kraju, przy zastosowaniu takich regulacji.
Odpowiedzi na zastrzeŜenia ze strony doradców ministerstwa zdrowia pod
przewodnictwem min. Piechy, nie były przekonywujące. W związku z dyskusją, która
wywiązała się nad zapisami tego artykułu Pan Senator Łyczak z woj. kujawskopomorskiego zgłosił, jako poprawkę, inicjatywę wykreślenia z Ustawy ww. zapisów.
Wobec powyŜszego równieŜ ja, jako przedstawiciel Konwentu Szpitali Zamojszczyzny

wnioskowałem o usunięcie tego wskaźnika. Poprawka została przejęta przez Senatorów
Przegłosowano usunięcie tego wskaźnika stosunkiem głosów 5 – 3 – 1. (!!!)
W związku z tym, wnioskuję do Pana Marszałka, aby w naszym imieniu na najbliŜszym
posiedzeniu Senatu w dniu 26 lipca, zechciał Pan z naszym stanowiskiem, stanowiskiem
przedstawicieli społeczności lokalnej woj. lubelskiego, jako najbiedniejszego do dnia 1 stycznia 2007r.
regionu Zjednoczonej Europy, zapoznać przed głosowaniem Szanownych PP. Senatorów.
Czy mamy znowu być, juŜ nie tylko „Polską B, ale nawet Z”, jak to się ma do deklaracji naszego
Premiera Pana Jarosława Kaczyńskiego, zgłoszonej parę dni temu w Lublinie, Ŝe będą
wyrównywane róŜnice Ŝycia i dysproporcje p/dzy wszystkimi regionami Polski (?!) Jak my,
przedstawiciele organizacji ochrony zdrowia naszego regionu moŜemy do takiego projektu Ustawy
podejść obojętnie? Jej przyjęcie, w wersji ustalonej przez Sejm, moŜe spowodować, Ŝe Lubelszczyzna
lub inne regiony kraju, będące w podobnej sytuacji, mogą stracić wiele milionów złotych
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Spowoduje to jednoznacznie pogorszenie finansowania opieki
zdrowotnej w naszym regionie oraz, co jest najwaŜniejsze, zmniejszenie dostępności do
wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, czego MY, jako Dyrektorzy Szpitali tego
Regionu, dopuścić niemoŜemy !!!
Panie Marszałku !
To jest Polska właśnie, liczymy, Ŝe Senatorowie RP będą przedstawicielami całego naszego
Narodu. Prosimy o uwzględnienie do ustawy Sejmu RP poprawki zgłoszonej przez Pana Senatora
Muczaka i odrzucenie zapisów art. 118 pkt. 3 ust 2a cytowanego projektu Ustawy.
Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, Ŝe przyjęcie przez Senat,
a następnie poprawek Senatu przez Sejm RP, w wersji zaproponowanej w druku 496
oraz podpisanie Ustawy przez Prezydenta RP, spowoduje nasze natychmiastowe
zaskarŜenie jej zapisów, w dotyczącym nas artykule, do Trybunału Konstytucyjnego
Rzeczpospolitej Polskiej.
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