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Szanowny Panie Marszałku!

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP składam interpelację
w sprawie niepodpisania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów z poradniami na
terenie województwa Śląskiego do Ministra Zdrowia Ewy Kopacz.

Szanowna Pani Minister!

Z dniem 31.12.201 Or Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia pozbawił
mieszkańców Sosnowca dostępu do kilkudziesięciu specjalistów. NFZ zlikwidował działające
od dziesięciu lat Poradnię Endokrynologiczną, Onkologiczną i jedyną działającą w mieście
Poradnię Hematologiczną. W tak dużym mieście powinna działać co najmniej jedna poradnia
Hematologiczna, gdyż zdecydowana większość chorych to ludzie w ciężkim stanie
z chorobami o podłożu onkologicznym. Nie podpisano kontraktu również z poradnią
świadczącą usługi otolaryngologiczne, a także na świadczenia specjalistyczne w zakresie
laryngologii i stomatologiczne. Nieprzyznanie kontraktów nie tylko zmniejszy dostępność
pacjentom do tych usług, ale doprowadzi do zwolnienia lekarzy i personelu pomocniczego
łącznie z likwidacją wielu poradni, również przyszpitalnych.

Ta sytuacja dotyczy nie tylko Sosnowca, w niekorzystnym położeniu są mieszkańcy
Dąbrowy Górniczej, Bytomia, Katowic, Mysłowic i wielu miast województwa śląskiego.
Bez laryngologa, okulisty, kardiologa, reumatologa i poradni chorób zakaźnych pozostało
tysiące pacjentów. Z ponad 8 000 ofert, które złożyły przychodnie i szpitale z woj. śląskiego
kontraktu nie otrzymało ponad 700, mimo doświadczenia i bogatego zaplecza. Tysiące



pacjentów w województwie z dnia na dzień straciło swoich lekarzy. Przerwanie ciągłej
opieki nad chorymi oraz brak opieki medycznej w rejonach w których nie podpisano
kontraktów na udzielanie świadczeń medycznych zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu
mieszkańców naszego regionu.

Zastosowane przez NFZ zasady wyboru nie uwzględniają w należytym stopniu
wiedzy, kompetencji, doświadczenia zawodowego i rzetelności lekarzy lecz faworyzują
oferentów, którzy zniżają ceny świadczeń. Efektem tych działań będzie niska jakość
świadczonych usług, brak profilaktyki leczenia, często ratującej życie i pozbawienie dużej
grupy lekarzy źródła zarobkowania.

Niepokojący jest fakt, iż często miejsce rzetelnie wypełniających kontrakt zajęły
placówki, które w ofertach dla NFZ podały wirtualne dane.

W związku z powyższym kieruję do Pani Minister następujące pytania:

1. Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega niezwykle ważny aspekt społeczny
sprawy, a w tym wypadku niepodpisanie kontraktu z poradniami działającymi
sprawnie od kilku lat w praktyce naraża ciężko chorych i w większości
starszych ludzi na uciążliwe podróże by skorzystać z pomocy specjalisty
i poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów i jak to pogodzić ze słowami
Pani Minister, że dobro pacjenta jest najważniejsze?

2. Czy Ministerstwo Zdrowia opracowuje program naprawczy dla działań NFZ w
wyniku których okres oczekiwania na poradę specjalisty wydłużył się ponad
rok?

3. W jakim czasie Ministerstwo Zdrowia opanuje potęgujący sią bałagan w
służbie zdrowia?

Witold Klepacz

Poseł na Sejm RP
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W nawiązaniu do pisma z dnia 27.01.2011 r. uprzejmie informuję,

że Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi bieżący monitoring procesu

kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Województwie Śląskim.

Z prowadzonych analiz wynika, że rezultaty zakończonych przez

oferentów negocjacji oraz wartość podpisanych umów, pozostają wysoce

niezadowalające dla wielu świadczeniodawców, w tym również dla tak

znaczących jak największe szpitale funkcjonujące w naszym Regionie.

Zarząd podjął wszelkie możliwe działania mogące doprowadzić

do poprawy sytuacji w tym zakresie. Postulaty zawarte w przesłanym

przez Pana piśmie, jak również inne kierowane przez liczne placówki

i środowiska związane z ochroną zdrowia, dotyczące kontraktowania

świadczeń przez NFZ na rok 2011, znalazły swoje odzwierciedlenie

w pismach kierowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego

do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia. Krytyczne stanowisko w sprawie przedstawionego

przez Narodowy Fundusz Zdrowia planu finansowego na 2011 r. zajął

również w dniu 20 października 2010 r. Sejmik Województwa Śląskiego.

Oświadczenie Sejmiku przesłane zostało Premierowi RP, Ministrowi

Zdrowia, Prezesowi NFZ, Wojewodzie Śląskiemu oraz Marszałkom

Województw.
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