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Warszawa, dnia 02.04.2019 r.

Szanowny Pan
Lukasz Szumowski

Minister Zdrowia

PETYCJA
w sprawie poprawy sytuacji szpitali powiatowych

Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu Ogolnopolskiego Zwiqzku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych po raz
kolejny pragniemy zwr6ci6 uwagg Pana Ministra na trudnq i stale pogarszajqcq siq sytuacjq
szpitali powiatowych.

Jednq z glownych ptzyczyn takiego stanu, o czym juz wielokrotnie wspominali6my, sq
decyzje MinisterstwaZdrowia o wzroScie plac pracownik6w szpitali -bez wqtpienia sluszne,
jednak podejmowane bez wlaSciwej rekompensaty ich skutkow finansowych. W efekcie tych
decyzji zadluzenie szpitali ro6nie w zatrwa2alqcym tempie, a kolejne, skladane bez pokrycia
finansowego, obietnice Pana Ministra w sprawie podwyzek dla innych grup zawodowych,
takich jak diagnoSci laboratoryjni czy fizjoterapeuci, a tak2e propozycja podniesienia kwoty
bazowej w ustawie dotyczqcej minimalnego wynagrodzenia pracownik6w w ochronie
zdrowia, jeszcze bardziej pogarszajq ich sytuacjq finansowq. Obecnie koszty wynagrodzefi w
sz p ita I a c h znacznie przekr aczalq 7 0o/o p rzyc h od 6w.

Z analizy danych pzekazanych przez szpitale powiatowe wynika, 2e wiqkszo5c
problem6w naszych placowek wynika z dramatycznego wzrostu koszt6w oraz zablokowania
mozliwo6ci wzrostu przychod6w. Ryczatty dla szpitali funkcjonujqcych w sieci, wyliczone na
podstawie wykonania roku2015, aktualnie nie wystarczajq na pokrycie kosztow ich

funkcjonowania, w zwiqzku z czym ogromna wiqkszoSc szpitali w Polsce zakoficzyla ubiegly
rok stratami, w znacznej mieze wymagajqcymi pokrycia przez organy zalo2ycielskie. Wedlug
przedstawicieli kierownictwa NFZ i Ministerstwa Zdrowia prawo i zasoby finansowe nie
pozwalajq na podniesienie ryczaltu za rok2018 i chocby czq6ciowe zrekompensowanie
zwiqkszonych wydatkow szpitali.

Od 5 marca, kiedy to skierowali5my na rqce Pana Ministra list otwarty z apelem
o podjqcie natychmiastowych dzialafi naprawczych, nie zostaly poczynione 2adne kroki,

ktore mialyby na celu wyra2nq poprawq sytuacji. Dotyczy to nie tylko kwestii finansowania
prowadzonej pzez nas dziatalnoSci, ale rownie2 konsekwencji wprowadzenia nowych norm
zatrudnienia pielggniarek w przeliczeniu na 1 loZko. Po raz kolejny podkreSlamy, 2e normy te
nie sq realne do spelnienia, biorqc pod uwagg aktualnq liczbg i sytubcjq demograficznq
pielqgniarek oraz sytuacjq finansowq szpitali, a od momentu ich wprowadzenia nastqpuje
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niekontrolowane likwidowanie lozek w szpitalach powiatowych, co moze powodowac
znaczne utrudnienia dla pacjent6w w dostqpie do Swiadczei medycznych.

Stan, w ktorym obecnie znajdujq siq szpitale powiatowe, jest krytyczny, jednak
potencjalnie odwracalny. Glgboko zaniepokojeni fatalnq sytuacjq zarzqdzanych pzez nas
podmiot6w po ruz kolejny zwracamy siq do Pana Ministra o pzychylenie sig do zglaszanych
ptzez nas postulat6w.

Wnioskuiemv o:

1.. Wzrost kwoty ryczaftu na rok 2019, kt6ra do dnia dzisiejszego wciq2 nie zostala
wyliczona, o minimum 15%;

2. Wyr6wnanie wzrostu koszt6w Swiadczei szpitalnych 2a2018 rok;
3. Rekompensatg wzrostu koszt6w Swiadczei medycznych spowodowanego decyzjami

placowymi Ministra Zdrowia i poziomem inflacji;
4. Zmianq wyceny Swiadczeh medycznych z uwzglqdnieniem koszt6w ponoszonych

pzez szpitale, w szczeg6lnoSci wynagrodzen personelu medycznego;
5. Pelne finansowanie Swiadczeh ratujqcych zycie;
6. Finansowanie Swiadczef wykonanych przez szpitale ponad limit okreSlony ryczaltem;
7. Pokrycie finansowe na realizacjq pracowniczych planow kapitalowych, tj. zapewnienie

fi nansowania 1,5o/o koszt6w wynag rodzenia ;

8. Pokrycie finansowe podwy2ek wynikajqcych ze wzrostu od 01.07.2019 r. kwoty
bazowej okre6lonej w ustawie regulujqcej minimalne wynagrodzenie pracownik6w
w ochronie zdrowia;

9. Zabezpieczenie Srodkow finansowych dla pozostatych grup zawod6w medycznych,
kt6re nie zostaly uwzglqdnione w dotychczasowych regulacjach podwyzkowych, w tym
m. in. diag nost6w laboratoryj nych, fizjoterapeut6w, farmaceut6w, tech nik6w
laboratoryjnych, technik6w Rtg, technikow fizjoterapii i pracownik6w niemedycznych,
z naciskiem na wyodrqbnienie Srodkow dla kazdej grupy zawodowej - dopiero
w6wczas mozemy zgodzic siq na wlqczenie tych Srodkow do wycen procedur
medycznych.

Majqc Swiadomo6c spoczywajqcej na nas
zdrowotne Polak6w, oczekujemy pilnych i

do sygnalizowanych zagroZefi .

odpowiedzialnoSci za bezpieczehstwo
adekwatnych dziaNan w odniesieniu
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