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w sprawie wzrostu finansowania szpitali
Po zapoznaniu siq zpropozycjami wzrostu finansowania szpitali, przedstawionymi na spotkaniu

delegacji Og6lnopolskiego Zwi4zku Pracodawc6w Szpitali Powiatowych

z

przedstawicielami

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zprzykroici4 stwierdzamy,Le Minister
Zdrowia podaje opinii publicznej i pracownikom szpitali nieprawdziwe informacje na temat
finansowania szpitali oraz sklada obietnice bez pokrycia dotycz4ce mo2liwo6ci wzrostu
wynagrodzeri.

Minister Zdrowia o6wiadczyl publicznie, 2e szpitale otrzymaly Srodki w kwocie 680 milion6w
zlotych, z kt6rych dyrektorzy mog4 pokryd podwy2ki dla pracownik6w. Pragniemy zauwaLy(,Le

kwota 680 milion6w zho$ch, o kt6r4

w kwietniu

2019

roku zostaly zwiqkszone ryczahy,

przeznaczona zostala na zmianq wycen tylko w dw6ch zakresach leczenia szpitalnego, tj. chor6b

wewnqtrznych

i

chirurgii

-

nie pokryla wzrostu koszt6w

i

jedynie

w

niewielkim stopniu

poprawila trudn4 sytuacjq finansow4 szpitali powiatowych.
Zgodnie z posiadanymi przez nas danymi dotycz4cymi 55 szpitali ich straty w roku 2OIB,

wpor6wnaniu do roku2017, wzrosly o3700/o [czyli niemal czterokrotnieJ. Straty te - na co
zwracamy uwagq ju2 po raz kolejny - spowodowane zostaly przede wszystkim brakiem
po

kryci a fin ans owe go dla

po

dwy |ek plac pr zwnany ch [s]uszni e)

p

rac

ownikom

s

zp

itali.

W ostatnim czasie Minister Zdrowia przekazal opinii publicznej informacjq o przewidywanym
wzro6cie wydatk6w na ochronq zdrowia o 4 miliardyzlotych. Jednak z podanej przez ministra

kwoty zaledwie okolo 850 milion6w zlotych trafi6 ma, w dw6ch transzach, do szpitali.
Pierwsza transza,

w kwocie okolo 450 milion6w zlotych, zostanie

ptzeznaczona na wzrost

wyceny procedur szpitalnych od 1 lipca 2019 roku.
Nastqpna transza, podobnej wysokoSci, mialaby by( przyznana jesieni4, jednak

zastrzegli minister Maciej Milkowski oraz prezes NFZ Andrzej lacyna
Srodk6w dla szpitali nie jest pewne.

-

-

jak zgodnie

przekazanie tych
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Tymczasem obiecana przez ministra podwy2ka dla fizjoterapeut6w, kt6rych w szpitalach
pracuje obecnie okolo 25 000, daje kwotq 648 milion6wzlotych, a analogiczna podwy2ka dla
diagnost6w laboratoryjnych, kt6rych wedlug posiadanych przez nas danych

w

szpitalach

pracuje okolo 11 000, bqdzie kosztowa6 285 milion6w zlotych. Obie podwy2ki L4cznie
obci4?ylyby bud2et szpitali niebagateln4 kwot4 933 milion6w zlotych rocznie, co znacznie
przekracza planowany wzrost finansowania,

Nasze wyliczenia nie uwzglqdniaj4 wzrostu wynagrodzef farmaceut6w

i

innych zawod6w

medycznych, pracownik6w administracyjnych, technicznych oraz wszystkich pozostalych

pracownik6w szpitali, kt6rych minister r6wnie2 odsyla

po podwy2ki do

dyrektor6w,

OSwiadczamy,2e szpitale nie dysponuj4 tak4 kwot4, a odsylanie pracownik6w po podwy2ki do

dyrelrtor6w, zwlaszcza maj4c Swiadomo6e bardzo trudnej sytuacji finansowej szpitali, jest
vrryl 4cznie zab

ie

gi em

s o cj

ote chni czny m, lrt6

ry

oc

eni amy j ako ni e u cz ciwy.

Zwracamy tak2e uwagq,2e od 1 stycznia 2019 roku ponosimy zwiqkszone koszty ze wzglqdu na

wzrost placy minimalnej, a w najbli2szym czasie czekaj4 nas podwy2ki ustawowe zwi4zane
z kolejnym podniesieniem minimalnych wynagrodzeri w gospodarce narodowej i planowanym
wzrostem kwoty bazowej w ochronie zdrowia.

przy obecnym poziomie finansowania szpitale nie s4 w stanie
wyplaci6 obiecanych przez ministra podwy2e\ a informacja ministra, ze czqS( szpitali jfi )e
Jeszcze raz podkreSlamy, 2e

wyplacila, jest nieprawdziwa. Jednocze5nie pragniemy jednoznacznie podkre6li6, 2e wzrost plac

pracownik6w szpitali jest konieczny, jednak powinien zostae, zr6wnowahony dotacj4 z budZetu
MinisterstwaZdrowia.

Z

cal4 moc4 o6wiadczamy, 2e Swiadome finansowe niszczenie szpitali powiatowych jest

dzialaniem na szkodq pacjent6w, poniewaZ doprowadzi do zamykania zarz4dzanych przez ilas
plac6wek. Zwracamy r6wnie2 uwagg, 2e dlugi szpitali bgd4 musialy zosta(, pokryte przez organy
zalo2ycielskie, czyli samorzqdy powiat6w i wojew6dztw.

Z oburzeniem zauwazamy,2e jako jedyna grupa w ochronie zdrowia domagamy siq pieniqdzy
nie dla siebie, a dla leczonych w szpitalach chorych oraz na realizacjq obietnic ptacowych
ministra, tymczasem zar6wno przez Ministerstwo Zdrowia, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia
traktowani jeste6my jak natarczywi 2ebracy.
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