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w zwi4zku zzarz4dzeniem nr 39/20tg/DSoz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
w rodzaiu
29 marca21g9 r.w sprdwie okre6lenia warunk6w zawierania i realizacii um6w
leczenie szpitalne ordz leczenie szpitalne - Swiadczenia wysokospecialistyczne oraz
wzwi*zku zZarz4dzenlem nr 43/2}tg/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
warunk6w um6w
5 kwietnia 2079 r. zmieniai4cym zatz4dzenie w sprawie szczegfilowych
or az
w systemie Podst awouf e go szpitalne g o zab ezpieczenia Swiadcz eri opieki zdrowotne i
zawartymi w uzasadnleniach do ww. zarz4dzefi stwierdzeniami, i2 przylgte zatz4dzenia
jego warto66
umo2liwi4 wyliczenie warto6ci ryczaltu na PSZ clo dnia 30 kwietnia 2019 r., a
bqdzie uwzglqdniala r6wnie2 narastaj4ce koszW udzielania Swiadczef, a w szczeg6lno6ci

zwiqkszaj4ce siQ kosTty vrynagrodzeri personelu, Zarz4d Og6lnopolskiegp Zwi4zku
pracodawc6w Szpitali Powiatowych informule i przypomina Ministrowi Zdtowia oraz
prezesowi Narodowegil Funduszu Zdrowia, lz na spotkaniach przedstawicieli zwi4zku
z Podsekretarzem

Starlu w Ministerstwie Zdrowia Maciejem Milkowskim oraz Prezesem

Narodowego Funclusz]u Zdrowia Andrzejem facyn4 w dniach 3 marca 2O79 r' oraz
propozycje zmian
13 marca 20t9 r. zost)ly przedstawione ptzez Ministerstwo Zdrowia
finasowania Swiadczefl zdrowotnych w zakresie chirurgii og6lnej i oddzial6w internistycznych

w

szpitalach

I i II stipnia

systemu PSZ. Zmiany finansowania

w

zakresie poszczeg6lnych

procedur byly zwi4zanb z konieczno6ci4 zabezpieczenia Swiadczeri medycznych dla pacjent6w
szpitali powiatowYch.

Zarz4d Og6lnopolskiego Zwi4zku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych stoi na stanowisku,
i2 Minister zdrowia, w zwi4zku z przyiqt4 przez niego praktyk4 udzielania poszczeg6lnym
grupom zawodowym gwarancji wzrostu ich wynagrodzef, powinien

-

dzialai4c konsekwentnie

pominiqtpl dotychczas grupom zawodowym wzrost wynagrodzen i zawtze6 z nimi
polityki
stosowne porozumienia. przerzucanie na pracodawc6w konsekwencji nieracjonalnej

-

zapewni6

finansowej Ministra Zdrowia skutkuje przesuniqciem Srodk6w pieniq2nych przeznaczonych na
leczenie pacjent6w na ihne cele bgd4ce nastqpstwem dzialari Ministra Zdrowia.

Zarz4d. Og6lnopolskiego Zwi4zku Pracodawc6w lSzpitali Powiatowych domaga

siq ponadto

zajqcia przez Ministra Zdrowia merytorycznego stanowiska wobec postulat6w Zwi4zku
przekazanych ministrowi w dniu 2 kwietnia 2Ot9 r. Ignorowanie stanowiska szpitali
powiatowych jako podrpiot6w zapewniaj4cych podstawowA opiek4 szpitaln4 dla wiqkszoSci
polak6w stanowi wrazlekcewa2enia potrzeb zdrowotnych obywateli Polski.

W imieniu Zarzqdu,

