Stanowisko
Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 26 października 2009 roku
w sprawie podziału środków finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia w IV
kwartale 2009 roku.
Rada Powiatu Mieleckiego zdecydowanie protestuje przeciwko
praktykom ograniczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia dostępu do
świadczeń medycznych dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego i całego
Podkarpacia.
Szeroko składane przez Ministra Zdrowia w drugim i trzecim kwartale
bieŜącego roku deklaracje, o zwiększeniu środków finansowych na lecznictwo
szpitalne w Województwie Podkarpackim oraz o uregulowaniu naleŜności
Szpitala Powiatowego im Edmunda Biernackiego w Mielcu i innych szpitali w
regionie, z tytułu realizacji świadczeń ponad wyznaczony przez Narodowy
Fundusz Zdrowia limit, do dnia dzisiejszego nie zostały zrealizowane.
WyraŜamy zdecydowany sprzeciw spowodowany faktem, iŜ pomimo
złoŜonej przez Ministra Zdrowia Panią Ewę Kopacz w dniu 9 października 2009
roku i potwierdzonej komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 12
października 2009 roku, deklaracji o uruchomieniu przez NFZ dodatkowej
kwoty 516 milionów złotych, które miały być przeznaczone „na leczenie
onkologiczne, przeszczepy oraz zabiegi ratujące Ŝycie”, to w Województwie
Podkarpackim ani na tego typu zabiegi, ani teŜ na lecznictwo szpitalne w ogóle,
ze środków tych nie została przekazana ani jedna złotówka. Jest to
ewenement w skali całego kraju.
Cała wartość wzrostu wartości budŜetu Podkarpackiego Oddziału NFZ
wynikająca z Zarządzenia 49/2009/DEF Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 19 października 2009 roku, to jest kwota 49 964 000,- została
rozdysponowana na podstawową opiekę zdrowotną (29 964 000,-) oraz
refundację leków (20 000 000,-).
Taki sposób alokacji środków finansowych nastąpił w momencie, kiedy kwota
wykonanych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu i niezapłaconych przez NFZ
procedur medycznych za 2008 rok sięga 3,8 miliona zł, zaś za 2009 rok – 4,4
mln zł. W samym 2009 roku blisko 90% procedur zrealizowanych w ramach tej
kwoty stanowiły przyjęcia pacjentów w trybie nagłym. Kwota zaległości NFZ
wobec mieleckiego szpitala w latach 2008 i 2009 przekroczyła juŜ łącznie
8 milionów złotych.

Taka praktyka powoduje, Ŝe Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego
w Mielcu, który uzyskał w 2009 roku, w rankingu ogłoszonym przez dziennik
Rzeczpospolita 21 miejsce wśród szpitali publicznych w Polsce i pierwsze
miejsce w województwie, oceniany jako świetnie zarządzana, świadcząca na
bardzo wysokim poziomie usługi medyczne placówka, przeŜywa ogromne
trudności finansowe. Zmuszony jest tym samym do drastycznego ograniczania
ilości świadczeń medycznych, co jest sprzeczne z oczekiwaniami pacjentów
i występującymi potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Powiatu Mieleckiego
i mieszkańców innych powiatów oraz województw, którzy chcą się tu leczyć.
Wobec tej niezwykle trudnej sytuacji, spowodowanej nieracjonalnym, naszym
zdaniem alokowaniem, środków finansowych pozostających w dyspozycji
Narodowego Funduszu Zdrowia, Rada Powiatu Mieleckiego
APELUJE
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministra Zdrowia, Prezesa Rady
Ministrów oraz wszystkich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w
Polsce, które mają wpływ na sposób finansowania ochrony zdrowia w naszym
kraju o zmianę alokacji środków finansowych NFZ i uregulowanie naleŜności
wobec Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za
wykonane usługi medyczne w 2008 i 2009 roku.

