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PROTOK6T

zE sPorKANlA Z p.o, PRFZESA NFz ANDRZEJEM JAcyNA z DNilA 29.11.2016
R.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony pZpSp:

wiceprezesi Zbyszko Przybylski

i

Krzysztof Zochowski, cztonek zarzqdu zwiqzku sabina Bigos -

Jaworowska oraz czlonek Rady Zwiqqku, przedstawiciel szpitali Lubelszczyzny piotr
Ruci6ski.
NFZ byl reprezentowanY przez p. o. Prezesa Andrzej Jacynq

wraz:.3 towarzyszqcymi osobami.

Na poczqtku zgodnie z uzgodnieniami z poprzedniego spotkania p. Krzysztof
Zochowski zlozyl

pismo dotyczqce oceny wzrostu koszt6w funkcjonowania naszych jednostek
w zwiqzku ze zmianami
ustawowymi placy minimalnej i miniinalnej stawki godzinowej,
p. Krzysztof Zochowski om6wif postulaty Zwiqzku.

1.
2.

Wzrost koszt6w pracy minimalnej

-

koniecznoSi rekompensaty po stronie przychodowej;

Wzrost kontrakt6w na 2016 r.;

3. NPL;
4, SOR;
5. Rozliczenie roku 2016
Pan Prezes Andrzej Jacyna om6wil jak zmieniajq siq prace nad zmianq Rozporzqdzenia
sieciowego.

a.
b.

Nadal 6 poziom6w szpitali.

Podstawowym akter"4 bqdzie rozporzqdzenie ministra

i.
ii.
iii.

profile
Wymagania

Srodki na finansowanie.

1' Bqdq wyodrqbnione Srodki na Swiadczenia enumeratywnie wyliczonych w Rozporzqdzeniu.
2. Dochodzi nam do Rozporzqdzenia paragraf 6. Jest to 12 pozycji.
a.
b.

c.

Chemioterapia
Hemodializa i dializa otrzewnowa
NPL

d.
e,

Endoplastyka staw6w biodrowych i kolanowych.

f.

Za(,ma

g.

Porody

lzby przyjqi iSOR

h.

Pakiet onkologiczny{

i.

Do dyskusji rehabilitacja

-

Swiadczenia szpitalne

i

rehabilitacji ambulatoryjnej,

jednodniowe. Nie dotyczy

kt6re majaq pozostai

w

procedurze konku rsowej.

j'

Dyskusja dotyczy r6wnie2 oZW

-

Kardiologia interwencyjna. Ma to byi rozliczane w

ciqgu procedur lqcznie ze Swiadczeniem szpitalnym
reha bilitacyjnym.
k.

Nadal bqdq wydzielqne Srodki na pielqgniarki.

L

Procedura koordynowana przy porodach: bqdzie konkurs na wejsciu a potem
bqdzie
ryczalt.

3.

Ortopedia wchodzi na I poziom referencyjny.

4. w

5'

2017r. nie ma nowych pieniqdzy.

w 201gr ma byi wzrost o 1.0%

Podstawq do bud2etu na 20J8 bqdzie wynik lll kwartalu 2ot7r.. potem
bqdzie bud2etowanie,
co kwartal, Podstawq wyliczenia bqdzie ilo6i ijako5i. Bud2et bqdzie przeliczony
wskalnikowo
bazujqc na mo2liwoiciach filansowych funduszu. wazne jest, aby kontrakt
byl przez2lata.
Je2eli tego nie bylo

to konkuis, Po 2 latach dany zakres wchodzi automatycznie do sieci, je2eli

jest to zakres dedykowany dg tego poziomu referencyjno6ci,
kt6ry posiada szpital.

6. W konkursie bqdzie

placone fee for serwice.

7' p' Zbyszko Przybylski podni6sl kwestiq wyceny SoR i NPL, podni6sl kwestiq dysproporcji
regionalnych' Prezes powiedziaf, 2e sq to zaszlo6ci historyczne. Stawki rosnE,
ale
niedostateczne, bo takie sq mo2liwoSci. Kiedys ten wzrost nastqpi,

8. ocena jako6ciowa przy wycenie ma zawierai nastqpujqce elementy oceny szpitala: Do ceny
ma byi wlqczone posiadanie akredytacji, Ryczalt, za jakoSi mo2e byi 5% przy wej6ciu.
Inne
kwestie

to

wzrost Swiadczefi ambulatoryjnych skr6cenie czasu pobytu, wsp6fczynnik
powtdrnych hospitalizacji. Dla lll stopnia ipoziomu og6lnopolskiego. Wzrost
wartosci l_
hospitalizacji.

9.

Sprawozdawczo66 bqdzie taka sama w sieci i poza sieciq.

L0.Jest rekomendacja fqczenia oddzial6w

-

wchfaniania prze internq i chirurgiq podspecjalno5ci.

11'w konkursie bqdzie mniej pieniqdzy. czq6i malych Swiadczeniodawc6w wypadnie.
Trzeba siq
bqdzie powaznie zastanowii czy bra{ co mozna do ryczaltu, czy pozostawii
caly oddzial (np.
Kardiologiq) i i6i do konkursu.
L2,Nie wiadomo, czy pOZ przejmie AOS.
13,O godz. 12:00 pan prezes Andrzej Jacyna wyszedl, tlumaczqc
inne, wcze5niej um6wione spotkanie.

to konieczno6ciq udania siq na

i

L4.Pozostali uczestnicy, przedstawiciele centrali NFZ twierdzq, 2e w tym roku nie bqdzie nowych
pieniqdzy,
1'5.Jest rezerwa, (ponad 600 00p 000) kt6ra hipotetycznie moglaby

pozwolii na sfinansowanie w

jakim6 stopniu nadwykonari za rok 2076r., ale aby jq uruchomii to
trzeba uzyskai opiniq

Ministr6w:Zdrowia i Finansriw. Tej opinii ciqgle nie ma.
16.Okolo 12.30 zakofczenie spQtkania.
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