Protokół ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 12 marca 2009 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka
z o.o. W spotkaniu udział wzięli członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.
Posiedzenie otworzył oraz prowadził Przewodniczący Krzysztof Tuczapski.
Celem spotkania było wyraŜenie opinii w związku z trwającymi konsultacjami
do propozycji zmian własnościowych szpitali według tzw. planu „B” oraz
wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego bieŜącej sytuacji finansowej
w ochronie zdrowia.
W pierwszym temacie Konwent podjął decyzję o wystosowaniu do
Ministerstwa Zdrowia opinii dotyczącej rozszerzenia pomocy publicznej o te
jednostki, które nie mają zobowiązań publiczno-prawnych.
Na temat bieŜącej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia powiedział
Przewodniczący Konwentu. Zwrócił uwagę na niekorzystny dla województwa
lubelskiego sposób podziału środków finansowych. Środki finansowe z tzw. „podatku
Religi” będą dzielone według obowiązującego algorytmu, co oznacza, Ŝe z kwoty ok.
847 mln zł. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ otrzyma ok. 46 mln zł., z tego
podstawowa opieka zdrowotna – 14,5 mln zł, lecznictwo szpitalne – 31,5 mln zł, w
tym 12,5 mln zł. programy lekowe. Środki te nie będą uruchomione na zapłatę za
świadczenia wykonane ponadlimitowo w 2008 r.
Mając powyŜsze na uwadze Konwent jednogłośnie zajął stanowisko
o konieczności podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę sytuacji
finansowej ochrony zdrowia na terenie Lubelszczyzny. Zdaniem Konwentu naleŜy
wnioskować przede wszystkim o zmianę sposobu podziału środków oraz zapłatę za
świadczenia ponadlimitowe. W tym celu postanowiono wystąpić z wnioskiem do
Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego o pilne
zorganizowanie debaty na temat sytuacji finansowej w zakresie organizacji ochrony
zdrowia na terenie Lubelszczyzny oraz perspektyw na lata następne. Debata powinna
odbyć się z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli organów załoŜycielskich,
związków zawodowych, dyrektorów wszystkich szpitali województwa lubelskiego
oraz mediów. Przewodniczący Konwentu zaproponował wystąpienie do Lubelskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ o przygotowanie informacji na temat sytuacji
finansowej oddziału lubelskiego w stosunku do pozostałych województw, jako
materiał do dyskusji oraz podstawę do przygotowania konkretnych wniosków.
Na zakończenie spotkania Dyrektor P. Matej zwrócił uwagę na problemy
z rozliczaniem weryfikacji raportów statystycznych z NFZ – temat ten będzie szerzej
omówiony na następnym spotkaniu Konwentu, które odbędzie się 17 kwietnia br.
Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący zamknął obrady.
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