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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W imieniu Zwi¹zku Powiatowych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej Województwa Podkar-
packiego zwracam siê do Pani Minister o podjêcie pilnych dzia³añ na rzecz zwiêkszenia nak³adów na
opiekê zdrowotn¹ w województwie podkarpackim do poziomu, jaki jest w innych regionach Polski.

Od 2008 r. wszystkie podkarpackie szpitale borykaj¹ siê z dramatycznym niedofinansnowaniem
œwiadczeñ medycznych. Powodem jest niesprawiedliwy, jeœli chodzi o Podkarpacie, sposób podzia³u
œrodków przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecny system zaniedbuje finansowo województwa œciany
wschodniej. Podkarpacie otrzymuje mniejsze nak³ady w porównaniu z innymi województwami o podob-
nej liczbie mieszkañców. W roku 2008 te nak³ady by³y mniejsze o 181 milionów z³, w roku 2009 –
o 254 miliony z³, a w roku 2010 – o 277 milionów z³. £¹czny niedobór œrodków s³u¿¹cych ratowaniu
zdrowia i ¿ycia ludzkiego siêga kwoty 712 milionów z³. Realizacja kontraktów szpitalnych w bogatych
województwach wynosi 92–94%, a na Podkarpaciu – 108%. Widaæ wiêc wyraŸnie, ¿e niektóre wojewódz-
twa maj¹ nadmiar œrodków, których nie s¹ w stanie w ca³oœci spo¿ytkowaæ na leczenie pacjentów,
a w innych wystêpuj¹ znaczne niedobory. Niedofinansowanie naszych szpitali grozi nieuchronn¹ kata-
strof¹. Szpitale maj¹ niezap³acone faktury za hospitalizacjê, w tym za leczenie dzieci, osób dotkniêtych
urazami, pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, chorych zakaŸnie wymagaj¹cych leczenia ope-
racyjnego. Szpitale przestaj¹ p³aciæ dostawcom, a nied³ugo nie bêd¹ w stanie regulowaæ poborów praco-
wników. Grozi to upadkiem lecznictwa szpitalnego na Podkarpaciu. Niesprawiedliwy sposób podzia³u
sk³adki zdrowotnej i spowodowane tym dzia³aniem niedofinansowanie szpitali skutkuj¹ nierównym do-
stêpem obywateli do opieki medycznej. To ³amie podstawowe normy prawne, w szczególnoœci art. 68
Konstytucji Rzeczypospolitej, w którym stwierdza siê, po pierwsze, ¿e ka¿dy ma prawo do ochrony zdro-
wia, po drugie, ¿e obywatelom, niezale¿nie od ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne zapewniaj¹ ró-
wny dostêp do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych.

Jako senator ziemi podkarpackiej nie mogê zgodziæ siê na gorsze traktowanie naszego regionu. Nie-
zap³acone procedury szpitalne na Podkarpaciu za rok 2008 to 50 milionów z³, a za 2009 – oko³o 109 mi-
lionów z³. Podobnie jest w roku bie¿¹cym. Tak dalej byæ nie mo¿e, tym bardziej ¿e Pani Minister
wielokrotnie publicznie zapewnia³a, ¿e pieni¹dze zostan¹ szpitalom wyp³acone. Nie mo¿emy czekaæ na
bankructwo szpitali, ich zamykanie i ewakuacjê pacjentów. Szpitale s¹ dorobkiem kilku pokoleñ. S³u¿¹
ludziom chorym i cierpi¹cym, a wiêc najczêœciej bezbronnym, niemaj¹cym si³y na manifestacje czy pro-
testy.

Liczê na zrozumienie trudnej sytuacji, dotrzymanie s³owa i pilne podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹ w województwie podkarpackim.
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