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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zarz¹d Regionu Œrodkowowschodniego NSZZ „Solidarnoœæ” w dniu 10 czerwca 2010 r. przyj¹³ stano-
wisko w sprawie sytuacji w s³u¿bie zdrowia, które zosta³o mi dostarczone i którego obszerne fragmenty
pozwalam sobie przytoczyæ.

Zarz¹d Regionu Œrodkowowschodniego NSZZ „Solidarnoœæ” z niepokojem przyjmuje informacje po-
dane przez rzecznika Lubelskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotycz¹ce
rozdzia³u dodatkowych œrodków finansowych w 2010 r. w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodo-
wego Funduszu Zdrowia.

W wyniku wy¿szych, ni¿ zak³ada³ fundusz w planie bud¿etowym na 2010 r., wp³ywów ze sk³adek
bud¿et centrali Narodowego Funduszu Zdrowia bêdzie mia³ o 2,3 miliarda z³ wiêcej, jednak¿e na wy¿-
szych wp³ywach ponownie skorzystaj¹ województwa mazowieckie i œl¹skie, a biedne województwa,
w tym lubelskie, borykaj¹ce siê z finansowaniem œwiadczeñ, szczególnie szpitalnych, znów otrzymaj¹
znacznie mniej. Na przyk³ad województwo mazowieckie dostanie 332,3 miliona z³, województwo œl¹skie
– 289,4 miliona z³, województwo wielkopolskie – 210 milionów z³, województwo lubelskie – 137 milio-
nów z³ i województwo podlaskie – 74 miliony z³.

Szczególnie niepokoj¹ce jest przeznaczenie minimalnych œrodków finansowych na nadwykonania
œwiadczeñ szpitalnych w województwie lubelskim. Z kwoty, jak¹ centrala Narodowego Funduszu Zdro-
wia przeznacza na ten cel, czyli 339 milionów z³, województwo lubelskie otrzymuje 3,83%, to jest 13 mi-
lionów z³, przy czym nie s¹ op³acone nadwykonania za drugie pó³rocze 2008 r. i ca³y 2009 r. Wiêkszoœæ
œrodków finansowych przypadaj¹cych na Lubelski Oddzia³ Wojewódzki NFZ jest przeznaczana na do-
p³atê do refundacji leków. Ze 137 milionów z³ dodatkowych pieniêdzy dop³ata do leków to 112 milio-
nów z³, czyli na leki przeznacza siê 81,75% ca³ej dodatkowej kwoty.

Stoimy na stanowisku, ¿e zbyt ma³a iloœæ œrodków finansowych dla województwa lubelskiego pog³êbi
dotychczasowe k³opoty s³u¿by zdrowia, a planowany podzia³ pieniêdzy dokonany w Lubelskim Oddziale
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia spowoduje wyd³u¿enie kolejek do planowanych œwiad-
czeñ i dalsze pog³êbianie trudnoœci finansowych szpitali w województwie lubelskim.

W zwi¹zku z przytoczonym stanowiskiem zwracam siê do Pani Minister o wyra¿enie opinii w przed-
stawionej sprawie.

Stanis³aw Gogacz




