Sprawozdanie
ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka
z o.o. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Konwentu oraz członek Zarządu
Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski.
Posiedzenie zostało zwołane w trybie pilnym w celu wypracowania wspólnego
stanowiska w związku z dramatyczną sytuacją finansową szpitali zrzeszonych
w Konwencie.
Na wstępie Przewodniczący Konwentu K. Tuczapski w skrócie przedstawił
najważniejsze
założenia
dotyczące
projektów
ustaw
i
rozporządzeń
przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Poinformował, że temat ten zostanie
szczegółowo omówiony przez Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia
Ministerstwa Zdrowia Piotra Warczyńskiego na kolejnym posiedzeniu Konwentu
planowanym na dzień 24 września br.
Dalsza część posiedzenia została poświęcona sytuacji finansowej szpitali.
Na wstępie Przewodniczący Konwentu powiedział o działaniach podejmowanych
przez ostatni okres. Niestety, jak stwierdził, wszystkie starania zmierzające do
zwiększenia nakładów finansowych na świadczenia zdrowotne w województwie
lubelskim nie przeniosły żadnych efektów. Pomimo licznych wystąpień Konwentu, jak
też decydentów na szczeblu wojewódzkim oraz interpelacji poselskich o podział
dodatkowych środków finansowych NFZ w oparciu o realne potrzeby oddziałów
wojewódzkich, 856 mln zł. pochodzących z nadwyżki finansowej NFZ za rok 2009
zostało rozdysponowane pomiędzy najbogatsze regiony Polski. Decyzja ta
odczytywana jaka dyskryminująca Lubelszczyznę pozbawiła szpitale lubelskie jedynej
szansy na odzyskanie należnych pieniędzy.
W trakcie dyskusji wszyscy obecni dyrektorzy stwierdzili, że sytuacja jednostek
przez nich zarządzanych jest katastrofalna. A. Bratkowski dodał, że w podobnej
sytuacji są również szpitale wojewódzkie, dlatego też potrzeba wspólnych działań.
Nieuregulowane zobowiązania za świadczenia wykonane ponadlimitowo
w latach 2008-2009 oraz niższa wartość tegorocznych kontraktów powoduje, że
szpitale nie bilansują swojej działalności. W wielu zakresach usług medycznych limity
określone w zawartych umowach zostają znacznie przekraczane, co prowadzi do tego,
że szpitale zadłużają się, a pacjenci mają ograniczony dostęp do świadczeń. Natomiast
brak świadomości społeczeństwa w jakiej obecnie sytuacji znajdują się jednostki
ochrony zdrowia powoduje roszczenia pacjentów w stosunku do dyrekcji szpitali
W trakcie merytorycznej dyskusji dyrektorzy szpitali rozważali różne formy
działań, które mogły by wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej oraz zainteresowanie
problemem Lubelszczyzny. Ostatecznie Konwent jednogłośnie przyjął stanowisko
o udzielaniu świadczeń zdrowotnych do wysokości limitów określonych w zawartych
umowach, co spowoduje znaczne ograniczenie dostępności do świadczeń zdrowotnych
i może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
regionu. Stanowisko Konwentu zostanie przekazane decydentom władzy na szczeblu
centralnym, wojewódzkim, przedstawicielom klubów parlamentarnych regionu
lubelskiego, związkom zawodowym oraz mediom.
Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia Przewodniczący podziękował za udział
i zamknął obrady.
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