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Szanowny Pan
Mateusz: Morawiecki

Prezes Rady Ministr6w

Szanowny Pan
Lukasz Szumowski

Minister Zdrowia

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Og6lnopolskiego Zwiqzku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych po raz kolejny
zw"acamy uwagq na trudnq istale pogarszajqcq sig sytuacjg szpitali powiatowych, wynikajqcq
ze wzrostu koszt6w zwiqzanych z ich funkcjonowaniem.

Jednq z gt6wnych ptzyczyn takiego stanu sq decyzje MinisterstwaZdrowia o wzroScie
plac pracownik6w szpitali skqdinqd sluszne, jednak podejmowane bez wla5ciwej
rekompensaty ich skutk6w finansowych. W efekcie tych decyli koszty wynagrodzeri
w szpitalach przekraczajq 7Qo/o ich przychod6w. Ro5nie zadlulenie szpitali, a podniesienie
kwoty bazowej w ustawie dotyczqcej minimalnego wynagrodzenia pracownik6w w ochronie
zdrowia, a takhe kolejne obietnice Pana Ministra w sprawie podwyzek dla innych grup
zawodowych, takich jak diagno6ci laboratoryjni czy rehabilitanci, skladane bez pokrycia
finansowego, jeszcze bardziej pogarszajq sytuacjg finansowq szpitali powiatowych.

Ocenie Pan6w pozostawiamy Wzyczyny tak gwattownego zalamania sig finans6w
szpitali. Z analizy danych prz,ekazanych przez szpitale powiatowe wynika, ze stan taki zostal
spowodowany dramatycznym wzrostem koszt6w oraz zablokowaniem mozliwo5ci wzrostu
przychod6w. Ryczalty dla szpitalifunkcjonujqcych w sieci, wyliczone na podstawie wykonania
roku 2015, aktualnie nie wystarczalq na pokrycie koszt6w ich funkcjonowania, w zwiqzku
z czym ogromna wigkszoS6 szpitali w Polsce zakoficzyla ubiegty rok stratami, w znacznej
mierze wymagajqcymi pokrycia przez organy zalozycielskie. Wedfug przedstawicieli
kierownictwa NFZ i Ministerstwa Zdrowia prawo i zasoby finansowe nie pozwalajq na
podniesienie ryczaltu za rok 2018 i cho6by czqsciowe zrekompensowanie zwigkszonych
wydatk6w szpitali.

Wprowadzone ostatnio normy zatrudnienia pielggniarek w przeliczeniu na 1 l6zko nie
sq realne do spelnienia, bioqc pod uwag? aktualnq liczbg i sytuacjg demograficznq
pielggniarek oraz sytuacjg finansowq szpitali - trudno uwierzyc, ze Minister Zdrowia nie zdaje
sobie z tego sprawy. Naszym zdaniem nastgpuje niekontrolowane likwidowanie lozek
w szpitalach powiatowych, co mo2e powodowac znaczne utrudnienia dla pacjent6w w
dostgpie do Swiadczeri medycznych.

Podczas konferencji prasowej w dniu 4 marca br. Minister Zdrowia zapowiedzial
zniesienie limit6w w zakresie operacji zacmy, badari tomografii komputerowej i iezonansu
magnetycznego. Kierowanie strumienia finansowego na arbitralnie wybrane dziedziny
w przypadku braku zabezpieczenia podstawowych Swiadczeri zdrowotnych wywoluje nasze
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zaniepokojenie oraz budzi glgbokie wqtpliwo5ci w kontek5cie systemowego podejScia do
finansowania Swiadczefi opieki zdrowotnej w Polsce.

Trudno nam uwierzy6, ze wspomniane dziaNania mdq przypadkowy charakter.
Nie mamv watpliwoSci.2e Ministerstwo Zdrowia Swiadomie da2v do ograniczenia liczbv
szpitali. iednak metoda slu2aca osiagnieciu tego celu iest skrainie nieodpowiedzialna
i zagra2a bezpieczefistwu pacient6w. DziaNania finansowe zmierz{qce do wyniszczenia
szpitali powiatowych sq naszym zdaniem Swiadomq politykq Ministerstwa.

W zwiqzku zpowy2szym zwracamy sig do Pan6w z wnioskiem o pilnq rewizjg przyjgtej
polityki poprzezi

1 . Wyr6wnanie wzrostu koszt6w Swiadczeh szpitalnych za 2018 rok;
2. Wzrost kwoty ryczaltu na rok 2019, kt6ra do dnia dzisiejszego wciq2 nie zostala

wyliczona;
3. Rekompensatg wzrostu kosztow Swiadczen medycznych spowodowanego decyzjami

placowymi Ministra Zdrowia i poziomem inflacji;
4. Zmiang wyceny Swiadczeri medycznych z uwzglgdnieniem koszt6w ponoszonych

przez szpitale, w szczeg6lno6ci wynagrodzen personelu medycznego;
5. Pelne finansowanie Swiadczef ratujqcych 2ycie;
6. Finansowanie Swiadczeh wykonanych przez szpitale ponad limit okre5lony ryczaltem.

Pragniemy r6wnie2 zwr6ci6 uwagg, 2e szpitale nie dysponujq ,,Srodkami wlasnymi",
o ktorych tak chgtnie m6wi Pan Minister, a jedynie Srodkami pochodzqcymi z Narodowego
F u nd uszu Zdr owia, przeznaczonym i na I ecze n ie.

Z przykro$ciq zmuszeni jesteSmy stwierdzi6, ze list otwarty skierowany przez nas do
Pana Ministra w grudniu ubieglego roku do dziS nie doczekal sig reakcji ze strony Ministerstwa.
Ze zdziwieniem i oburzeniem przyjgli6my tak2e fakt, 2e w trakcie konwencji parlii rzqdzqcej
Pan Premier anijednym slowem nie odni6sl sig do dramatycznej sytuacjiw ochronie zdrowia,
obiecujqc r6wnocze5nie miliardy zlotych na inne cele. Sklania to do przykrej konkluzji, ze
ochrona zdrowia - wbrew wczeSniejszym deklaracjom Pana Premiera - nie jest priorytetem
rzqdu.

Majqc Swiadomo66 spoczywajqcej na nas odpowiedzialnoSci za bezpieczefistwo
zdrowotne Polak6w mieszkajqcych w malych ojczyznach, kt6re reprezentujemy, oczekujemy
pilnych i adekwatnych dzialarl w odniesieniu do sygnalizowanych zagro2eh.
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