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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 Krasnymstawie, SPZOZ w Janowie Lubelskim oraz SP Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, wyraŜa głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Polsce, dotyczącą
ochrony zdrowia. Nasilające się ostatnio akcje protestacyjne lekarzy, brak porozumienia z rządem,
propozycje OZZL pozyskania funduszy na podwyŜki płac dla jednej grupy zawodowej oraz groźby eskalacji
działań, mogą spowodować zagroŜenie dla prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom w
całym kraju.
Na ostatnim spotkaniu naszego Konwentu w dniu 25 maja br. Dyrektorzy zrzeszonych
w nim szpitali wyraŜają protest przeciwko propozycji strony związkowej OZZL, postulujących przekazanie
1 mld zł z obecnej nadwyŜki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na wzrost płac lekarzy. Pieniądze
te, zgodnie z uchwałą sejmowej komisji zdrowia z dnia 26 kwietnia br., dotyczącej zmiany planu
finansowego NFZ na rok 2007, powinny być jak najszybciej przekazane oddziałom wojewódzkim NFZ na
zapłatę świadczeń ponadlimitowych, wykonanych przez świadczeniodawców. W pełni zgadzamy się w tej
kwestii z propozycją przedstawioną przez Prezesa NFZ Pana Andrzeja Sośnierza. Podział środków na
świadczenia zdrowotne powinien się opierać na obowiązującym algorytmie. Jednocześnie postulujemy
zmianę na II połowę 2007r. wyceny wartości punktowej świadczeń lecznictwa zamkniętego i opieki
długoterminowej, które są niedoszacowane i obowiązujące w niezmienionej wartości od kilku lat. Środki
finansowe na proponowane przez nas urealnienie wartości punktu będą zabezpieczone w większych
wpływach do NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne do końca 2007 roku i w latach następnych.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra, Ŝe wykonywanie pewnych procedur medycznych jest wartością
stałą, a koszty związane z działalnością kaŜdego szpitala z kaŜdym rokiem stale rosną. Dalsze
ograniczanie realnej wyceny punktów spowoduje zmniejszenie dostępności do świadczeń pacjentom, jak
teŜ moŜe spowodować obniŜenie ich jakości, do czego My Dyrektorzy szpitali dopuścić nie moŜemy.
Ochrona zdrowia w Polsce musi wreszcie stać się normalną gałęzią gospodarki, na normalnych rynkowych
zasadach, na wysokim poziomie finansowania.
Konwent Szpitali Zamojszczyzny apeluje do Pana Ministra o jak najszybsze
wprowadzenie w Ŝycie zmiany planu finansowego NFZ. Wierzymy, Ŝe Pana pełne, mające nasze uznanie,
zaangaŜowanie w rozwiązywanie zawiłych i skomplikowanych problemów związanych z ochroną zdrowia w
naszym kraju, spowoduje szybkie wyjście z tej trudnej sytuacji. Pozostając z naleŜytym szacunkiem,
oczekujemy odpowiedzi w ww. sprawach.
Do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wiadomości:
Przemysław Gosiewski – Wiceprezes Rady Ministrów
Andrzej Sośnierz – Prezes NFZ
Sławomir Zawiślak- Poseł RP
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Jerzy M. Chróścikowski – Senator RP
Wojciech śukowski – Wojewoda Lubelski
Jarosław Zdrojkowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
8. Marek Wójtowicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
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