Informacja z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia – 13 listopada 2012 r.
W pierwszym punkcie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło tendencje w zakresie
przekształceń własnościowych w sektorze ochrony zdrowia. Poinformowało, że według
szacunkowych danych zainteresowanych przekształceniem może być ok. 50 szpitali. Na
gruncie ustawy o działalności leczniczej przekształciło się 14 szpitali, należy jednak
spodziewać się intensyfikacji zgłoszeń, gdyż pomoc dostępna będzie tylko do końca
przyszłego roku. Ministerstwo widzi także powolną konsolidację rynku medycznego oraz
szczególne zainteresowanie przekształceniem szpitali powiatowych, w następnej kolejności
miast na prawach powiatu i dopiero na końcu województw. Z danych MZ wynika, że
przekształcane szpitale nie ograniczają zakresu swojej działalności. W tym punkcie
przeprowadzono dyskusję z udziałem przedstawiciela organizacji reprezentujących
województwa.
Drugi punkt porządku posiedzenia dotyczył planów legislacyjnych Ministerstwa
Zdrowia. Resort planuje do końca listopada przekazać do konsultacji społecznych projekt
ustawy dotyczący podziału Narodowego Funduszu Zdrowia, planuje dokonać także zmian w
ustawie refundacyjnej oraz ustawie o konsultantach. Ustawa o zdrowiu publicznych będzie
procedowana dopiero w drugiej połowie przeszłego roku lub w 2014 r., ustawa o
dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych ma wejść w życie w przyszłym roku. Wojewoda
ma być wyposażony w instrumenty które pozwolą mu sprawdzić epidemiologię i ocenić
potrzeby lokalnego społeczeństwa. Kompleksowość ma nie być ujęta w ustawie a w wycenie
i tylko na poziomie NFZ.
W punkcie dotyczącym ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych Minister
Sławomir Neumann powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na podawanie szczegółów, ale
na pewno mają to być ubezpieczenia dodatkowe, mające charakter zmian ewolucyjnych a
nie rewolucyjnych, w związku z czym nie ma możliwości na wprowadzenie podziału składki.
Prace nad projektem ustawy mają się zacząć w pierwszym kwartale przyszłego roku.
W punkcie dotyczącym informatyzacji Ministerstwo poinformowało, że widzi żadnego
zagrożenia, zwłaszcza, że te terminy są determinowane przez konieczność wydatkowania
pieniędzy w określonym terminie. Strona społeczna zwróciła uwagę na możliwe trudności w
dostosowaniu się do tych wymogów informatyzacji szpitali.
Podjęto następujące ustalenia :
1. Ministerstwo Zdrowia przekaże stronie społecznej pisemną informację na temat
zmian w strukturze oddziałów szpitalnych w podmiotach leczniczych
przekształconych w województwach zachodniopomorskim i lubuskim, z
uwzględnieniem danych dotyczących planów finansowych odpowiednich oddziałów
wojewódzkich NFZ i ich wykonania oraz o dostępności do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Ministerstwo Zdrowia przekaże stronie społecznej informację na temat struktury
właścicielskiej przekształconych podmiotów leczniczych posiadających w swojej
strukturze oddziały szpitalne.
3. Ministerstwo Zdrowia przekaże stronie społecznej informację na temat algorytmu
podziału środków finansowych pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z
uwzględnieniem kwestii potencjału w zakresie możliwości udzielania świadczeń
dostępnego na terenie województwa oraz świadczeń rzeczywiście wytworzonych, a
także planu zakupów świadczeń na rok następny.
4. Trójstronny Zespół postanowił uwzględnić w porządku obrad posiedzenia w dniu 4
grudnia omówienie kwestii poruszonych w stanowisku przedstawionym przez Forum
Związków Zawodowych w sprawie zrównania traktowania podmiotów leczniczych,
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. W terminie możliwie najbliższym po dniu 4 grudnia br. zostanie zwołane posiedzenie
podzespołu do spraw szpitali klinicznych i instytutów.

