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KONWENTU POWIATOW WOJEWODZTWA PODLASKIEGO
Biatystok, 10 stycznia 2019 rok

W SPRAWIE FINANSOWANIA SWIAOCZTN OPTBTI ZDROWOTNEJ
I NORM ZATRUDNIENIA PIEL4GNIAREK I POLOZNYCH
Wprowadzone

w III

finansowania Swiadczefl

br. zmiany regulacji prawnych, dotyczqcych zasad
zdrowotnych, a w szczegolnoSci zanrLenie wysokoSci Srodk6w
kwartale

finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeri pielggniarek, polohnych, ratownik6w
medycznych

i

lekarzy specjalist6w w ramach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia

um6w z podmiotami zakwalifikowanymi do systemu podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia Swiadczeri opieki zdrowotnej powoduj4 zapaS(, finansowE szpitali
,,sieciowych", kt6rych budzety i tak s4 juL nadszarpnigte poprz ez zahamowanie dochod6w
w wyniku ptzyjgciabudzetowania Swiadczehnabazie przychod6w z roku 2015.

Wprowadzone ryczalty podlegaj4 ewentualnemu tylko symbolicznemu wzrostowi.
Aktem prawnym, kt6ry w spos6b niepelny reguluje kwestig wzrostu wynagrodzenia personelu
medycznego, a

w

szczegolnoSci lekarzy specjalist6w

i

przerzuca znaczne koszty na szpitale,

zwlaszcza samorz4dowe jest rozporzqdzenie Ministra Zdrowia

zmieniajqce rozporzqdzenie

w

z dnia26 paldziernika 2018 r.,

sprawie okreSlenia wykazu Swiadczeri opieki zdrowotnej

wymagaj4cych ustalenia odrgbnego sposobu finansowania (Dz.l).201g po2.2056).

Wprowadzone zmiany wywolaly kryzys finansowy w wielu placowkach medycznych,
poglEbiony przez roszczenia lekaruy zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, kt6rzy

domagaj4

sig wzrostu stawki

godzinowej

do

wysokoSci stawek wynikaj4cych

z podwyzszonego wynagrodzenia do 6 7 5O,OO zl, czyli do kwoty 95zl.l godz. za dy1ur zrykJy
oraz kwoty 120 zl/ godz. brutto

(z

ZIJS pracodawcy) za dy2ur Swi4teczny. Dla por6wnania

szpitale plac4 obecnie zaleimie od szpitala i regionu 45 zl- 65 zl.

I

godz. bez rozr61nienia czy

jest to dyLut zwykly czy Swi4teczny. Podobne stawki s4 placone za godziny zwyklej
ordynacji tj. od pon. do pi4tku w godzinach 8-15. Wedlug raportu Najwyzszej Izby Kontroli

(z ltpca 2015 r.) w 22

kontrolowanych szpitalach 213 lekarzy

bylo

zatrudnionych na

problemem bgdzie migracja personelu migdzy poszczeg6lnymi Swiadczeniodawcami lub
wojew6dztwami, kt6rzy bgd4 walczyd o personel poprzezpodnoszenie plac.
Wprowadzane

w tym ksztalcie zmiany regulacji przepis6w prawnych w

sektorze

sluZby zdrowia odbywaj4 sig kosztem pacjent6w, gdyz spowoduj4 niemoZnoSl Swiadczenia

ustug zdrowotnych

w

dotychczasowej iloSci

i

bgd4 prowadzily

do

zapailci finansowej

podmiot6w leczniczych. Obecny stan finans6w wielu podmiot6w leczniczychjest ujemny lub

balansuje

na granicy bliskiej zera, a

wprowadzane zmiany bgdq

dla wielu

szpitali

przyslowiowym,,gwo ldziem do trumny".
Dlatego teZ biorqc powyZsze pod uwagg, zwracamy sig z proSb4 o podwyZszenie co

najmniej o 20o/o ryczaNtu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia, kt6ry
szpitali powiatowych stanowi ok. 60

Funduszem Zdrowia,

co

-

w

przypadku

65 % wartoSci um6w podpisanych z Narodowym

pozwoliloby

na

sfinansowanie podwyZek wynagrodzeri

pracownikom samodzielnych publicznych zaklad6w opieki zdrowotnej bezwzglgdu na formg
zatrudnienia. Jak r6wnie2 nale?y dokonai zmian w zakresie norm zatrudnienia pielggniarek

i poloZnych na oddzialach bior4c pod uwagg nie liczbg l6zek na oddziale aliczbg leczonych
pacjent6w.
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