Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 29 czerwca 2007 r.
Spotkanie odbyło się w siedzibie
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z
o.o. w Zamościu W spotkaniu uczestniczyli
członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście:
Barbara-Bańczak
Mysiak
–
Pełnomocnik
Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego oraz
Andrzej Kowalik – Zastępca Dyrektora ds.
Ekonomicznych
Lubelskiego
Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący
Konwentu, który zaproponował następujący
porządek obrad:
1. Obecna sytuacja w ochronie zdrowia w
kraju z uwzględnieniem szpitali Konwentu
2. Wartościowanie pracy – nowy zespół roboczy Ministerstwa Zdrowia
3. Aktualne informacje dotyczące ustawy o sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych
4. Sprawy bieŜące
Porządek spotkania został przyjęty jednogłośnie.
W pierwszym punkcie obrad członkowie Konwentu wymienili informacje oraz uwagi dotyczące
przebiegu akcji protestacyjnej oraz dyskutowali na temat propozycji wzrostu wynagrodzeń w roku
bieŜącym. Przewodniczący zapoznał zebranych z odpowiedzią Prezesa NFZ Andrzeja Sośnierza na
protest Konwentu w sprawie przekazania nadwyŜki finansowej NFZ w kwocie ok. 1 mld zł na wzrost
wynagrodzeń lekarzy. Dyrektor Andrzej Kowalik odnosząc się do pisma Prezesa Sośnierza
poinformował, iŜ II część zmiany planu finansowego NFZ do dnia dzisiejszego nie została
zatwierdzona.
Następnie
omówiono
poziom wynagrodzeń oraz stan
zatrudnienia
w
szpitalach
Konwentu.
Przewodniczący
Konwentu poprosił Dyrektora
Andrzeja Mielcarka, który jako
jedyny z członków Konwentu
wypłacił podwyŜki w miesiącu
czerwcu,
o wyjaśnienie
powodu podjęcia takiej decyzji.
Dyrektor
Andrzej
Kaczor
wyjaśnienia Dyrektora Mielcarka
ocenił jako mało przekonujące.
Zaznaczył równieŜ, iŜ wypłata
podwyŜek
przez
Dyrektora
Mielcarka zasiała niepokój wśród
pracowników pozostałych szpitali
oraz stała się powodem odpływu fachowej kadry medycznej do Szpitala im. PapieŜa Jana Pawła II.
Przewodniczący zaproponował przyjęcie wniosku o nie prowadzeniu rozmów w sprawie zatrudnienia z
pracownikami szpitali Konwentu do czasu unormowania sytuacji ochrony zdrowia w kraju. Wniosek
został przyjęty 6 głosami „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
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Pełnomocnik Wojewody Pani Barbara
Bańczak-Mysiak zwróciła uwagę na brak
zainteresowania
lekarzy
otwieraniem
specjalizacji, świadczy o tym fakt, iŜ nie
wszystkie
przydzielone
miejsca
specjalizacyjne
zostały
wykorzystane.
Zdaniem dyrektorów szpitali zróŜnicowanie
płac
na
poziomie
rezydentur
w
specjalnościach
deficytowych
mogłoby
zachęcić
lekarzy
do
podejmowania
specjalizacji.
Przedmiotem dyskusji była równieŜ
wycena procedur medycznych oraz sposób
rozdziału środków za nadwykonania z I
kwartału br., który w ocenie dyrektorów
szpitali jest niesprawiedliwy. Dyrektor Andrzej Kowalik wyjaśnił zasady rozdziału środków za
nadwykonania, powiedział, Ŝe oddział wojewódzki nie ma wpływu na wysokość przyznawanych
środków, moŜe jedynie kształtować sposób ich rozdziału. Zdaniem Dyrektora Kowalika naleŜy
wypracować taki podział środków, aby mogły skorzystać wszystkie szpitale. Członkowie Konwentu
podjęli wniosek o wystosowaniu do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ postulatu
proporcjonalnej zapłaty nadwykonań ze wskazaniem zakresu świadczeń medycznych, które powinny
być zapłacone w pierwszej kolejności. Przewodniczący poprosił dyrektorów szpitali o składanie
propozycji sposobu rozdziału środków za świadczenia ponadlimitowe oraz uwag dotyczących
kontraktowania świadczeń medycznych. Zwrócono uwagę na niedoszacowanie osobodnia na
urazowych izbach przyjęć. Pełnomocnik Wojewody Pani Barbara Bańczak-Mysiak poinformowała, Ŝe
planowane w lipcu spotkanie Rady Społecznej NFZ dotyczące ratownictwa medycznego obejmie
tematykę finansowania izb przyjęć. Zostanie przedstawiony wniosek o zwiększenie finansowania SOR
oraz izb przyjęć na podstawie wykonywanych procedur oraz liczby przyjmowanych pacjentów.
Realizując
porządek
posiedzenia
Przewodniczący Konwentu poinformował
o powołaniu w Ministerstwie Zdrowia
nowego
zespołu
roboczego
ds.
wartościowania pracy, w skład którego został
powołany
z
ramienia
Konfederacji
Pracodawców
Polskich
jako
jedyny
przedstawiciel z terenu Lubelszczyzny. W
skład
zespołu
wchodzą
równieŜ
przedstawiciele
Ministerstwa
Zdrowia,
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy,
przedstawiciele ZUS, KRUS oraz związków
zawodowych.
W związku z planowanym
w miesiącu lipcu kolejnym spotkaniem zespołu, przewodniczący poprosił o składanie propozycji, które
powinny być uwzględnione przy procentowej wycenie stanowisk pracy.
W dalszej części posiedzenia zebrani wymienili uwagi na temat przyjętego dnia 26 czerwca
2007r. projektu ustawy o sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych. Pani Barbara BańczakMysiak zaproponowała, aby w działalność Konwentu dotyczącą spraw legislacyjnych ochrony zdrowia
włączyć parlamentarzystów. Pani Pełnomocnik udzieliła równieŜ odpowiedzi na pismo Konwentu
dotyczące powołania do zespołu „Euro 2012” przedstawiciela ochrony zdrowia. Poinformowała, Ŝe
zostaną powołane podzespoły, w tym podzespół zajmujący się bezpieczeństwem, w skład którego
zostanie zaproszona osoba wskazana przez Konwent.
Kończąc posiedzenie ustalono, Ŝe następne spotkanie Konwentu odbędzie się na przełomie
września-października br. z udziałem przedstawicieli organów załoŜycielskich oraz zaproszonych
parlamentarzystów. Gospodarzem spotkania będzie Zamojski Szpital Niepubliczny.
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