PROTOK6T
ZE SPOTKANIA Z

W dniu 08.11,2016r.

p.o. PREZESA NFZ ANDRZEJEM JACYNA Z DNIA 08.11,2016

siedzibie centrali NFZ

w

Warszawie obylo

R.

siq spotkanie

Zarzqdu

096lnopolskiego Zwiqzku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych z p.o. Prezesa NFZ Andrzejem Jacynq.
Poni2ej przedstawiono pokr6tce poruszane tematy i ustalenia:

L

Dyskusja o sieci.

r'

Jest koncepcja,2e je2elijest SOR

to ma byi pozostawiona ortopedia, Jest to

jerdna

z

aktualnie dyskutowanych koncepcji. Ostatecznej decyzji co do jednoznacznego
usytuowania ortopedii w sieci nie ma,

'/ Ma byi

konferencja uzgodnieniowa

w

kierunku prac nad kryteriami

dla

poszczeg6lnych element6w sieci.

'/

Ma byi podtrzymane kryterium czasu

-

2 lata istnienia. Je2eli jest kr6cej, to bqdzie

konkurs na taki oddzial. Wejdzie do sieci po uplywie 2 lat, je2eli jest adekwatny do
danego poziomu referencyjnoSci.

'/
'/

Na poczqtek ryczalt oparty na 20L5 roku.

Nie ma oficjalnej propozycji dotyczqcej finansowania po 01.01.2018r. Mil byi
finansowanie bud2etowe

z corocznym

wzrostem o ulamek procenta

PKB.

,/

Je2eli ma

'/

Pomysl, aby polqczyi skladkq na NFZ ze skladkq na zasilki chorobowe, kt6ra do tej

byi likwidowany

NFZ

to musi byi koncepcja finansowania.

pory idzie na ZUS. Wymaga to decyzji rzqdowych. W chwili obecnej nie ma wiedzy jak

to siq ma do pomysiu o jednym podatku,

'/

Na 2017 r. nie ma pokrycia w Srodkach finansowych, kt6re pozwolilyby na regulaciq
ptac w pozostalych grupach zawodowych.

'/

PodnieSli6my kwestiq wzrostu koszt6w utrzymania naszych plac6wek zwiqzany

z

placq minimalnq.

r'

P. Andrzej Bujnowski opisal

versus obsada 3

-

o ile wzrosnq koszty w przypadku ratownictwa.

[.ekarz

osobowa. Podnidsl r6wniez kwestiq nier6wno6ci traktowania

WKTS i szpitali. Podkre3lono tq r62nicq,

'/

P, Sabina Bigos-Jaworowska przekazala,2e nie akceptujemy aktualnych stawek 1:L

albowiem nie bqdziemy w stanie dalejfunkcjonowai.

{
'/

Dotyczy to zardwno podniesienia placy minimalnej jak i stawek 13 zl minimalnej.

Podniesiono kwestiq chqtnych do pracy

w

NPL (p. Zbyszko Przybylski

i

Anrdrzej

Bujnowski)

'/

Kwestia braku mo2liwoSci konsultowania

i

pracy

w

NPL lekarzy, kt6rzy maiq

podpisanq wtasnq umowQ z NFZ.

'/

Kwestia obowiqzku zatrudnienia dodatkowego anestezjologa
przepis6w zwiqzanych

r'
'/
'/

z

innych sztywnych

NFZ.

Kwestia odplywu mfodych lekarzy i pielqgniarek do innych kraj6w.

Wykorzystanie kadry isprzqtu

-

p. Sabina Bigos-Jaworowska.

Jest tendencja do rozszerzenia ilo5ci poradni, tak aby wszystkie poradnie dzialaiqce w

szpitalu byfy wylqczone

,/

wymogami

i

z postqpowania konkursowego.

Nadwykonania majq byi zaplacone, ale nie po tOl%. W tym roku jest mniej pieniqdzy
ani2eli

w zeszlym. Wazny jest bilans nadwykonaf z niewykonaniami. Potem bqdq

ugody. Majq byt obni2one ceny jednostkowe.

'/

Pro6ba p.o. Prezesa Andrzeja Jacyny

o przygotowanie koszt6w wprowadzenia pfacy

minimalnej.

,/

W tej chwili nie ma drogi na temat poprawienia finansowania na 2OI7r. Bud2et jest
uchwalony.

'/

Aktualnie jest wniosek o zmianq planu finansowego na ten rok w zwiqzku z lepszym
splywem sktadki,

,/
,/
'/

Zmiana musi miei pozytywny wymiar a w tej chwilijest tylko mieszanie.
Kwestia um6w na I pierwsze p6lrocze w szpitalu i NPL.

p, Krzysztof Zochowski

,

przekazal informacjq, 2e czlonkowie zwiqzku nie podpiszq

propozycji 1:1.

{

Oczekiwania finansowe innego personelu Sredniego. Na pielqgniarki ma byi
przekazana kwota L5 mld zlotych.

'/

Sprawozdawczo6i bqdzie zbli2ona do obecnej

i

na bie2qco bqdzie

analizowana

aktywno5i szpitali, je2elijej nie bqdzie to bqdzie renegocjacja um6w.

'/

Rok 2017 bqdzie rokiem budowania sieci. Prezes Jacyna jest zwolennikiem rozliczei

kwartalnych, Chciatby aby poza wskainikami iloSciowymi byty te2 wska2niki
jakoSciowe. Przykiadem dq2enia w tym kierunku jest KOC.

'/

Startujemy z ryczaltem historycznym. Potem bqdziemy go zmieniai. Pan
oczekuje naszej wsp6fpracy przy ustalaniu kryteri6w,

./

Pan Prezes nie widzi szans na wzrost kontraktu.

F,rezes

,/

Kolejne spotkanie w lll dekadzie listopada

-

temat wzrost koszt6w spowodowanych

ustawq o pracy minimalnej.

Na

tym protok6l zakofczono i podpisano.

W imieniu Zarzqdu
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