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USTAWOWE KOMPETENCJE SAMORZĄDU
LOKALNEGO
PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

• Tworzenie, przekształcanie, likwidacja publicznego ZOZ
• Organ założycielski może przekazywać publicznemu ZOZ dotacje
budżetowe na:
- realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, na inne
programy zdrowotne oraz promocję zdrowia
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób
wykonujących zawody medyczne
- inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i
sprzętu medycznego

•

Organ założycielski pokrywa ujemny wynik finansowy publicznego ZOZ
ze środków publicznych

OCHRONA ZDROWIA
POSTULATY SAMORZĄDOWCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO (1)
• Zachowanie systemu kontraktacji świadczeń medycznych
• Zapewnienie równego dostępu do kontraktów publicznym i
niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej
• Prawne umożliwienie konkurencji na rynku obowiązkowych
ubezpieczeń zdrowotnych;
• Utrzymanie odrębnej od Budżetu Państwa instytucji finansowania
świadczeń zdrowotnych z regionalnymi ośrodkami, posiadającymi
dużą samodzielność decyzyjną w zarządzaniu środkami finansowymi
przeznaczonymi na finansowanie tych świadczeń,
• Ustanowienie osobowości prawnej regionalnych instytucji
kontraktujących usługi medyczne i zapewnienie wpływu na ich
funkcjonowanie samorządom wojewódzkim
•

Ujednolicenie elektronicznej kontroli wykonywanych świadczeń
poprzez wprowadzenie w całym kraju Rejestru Usług Medycznych

OCHRONA ZDROWIA
POSTULATY SAMORZĄDOWCÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO (2)
• Określenie (pozytywnej lub) negatywnej listy świadczeń medycznych
finansowanych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
• Zwiększenie środków finansowych w systemie służby zdrowia, na
przykład poprzez wprowadzenie odpłatności za wyżywienie w
szpitalach
• Obecnie funkcjonujący NFZ nie powinien dyskryminować (tak jak to
było w czasach PRL-u) pacjentów i świadczeniodawców
kontraktujących swoje usługi w woj. śląskim
• Uregulowanie ze środków budżetu państwa zobowiązań zakładów
opieki zdrowotnej z tytułu tzw. „ustawy 203”. Umożliwienie
zakładom opieki zdrowotnej zaciągnięcia tzw. „kredytu
pomostowego” jedynie odsuwa w czasie kryzys finansów zakładów
opieki zdrowotnej i zwiększa ich zobowiązania o odsetki od kredytu
• Urealnienia warunków i terminów określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z
2005r.,Nr116,poz.985)
• Samorządy nie powinny być obciążane kosztami modernizacji
zakładów opieki zdrowotnej, w tym modernizacją sal operacyjnych.
Należałoby utworzyć Fundusz Modernizacyjny

KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA SAL OPERACYJNYCH
DO WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MZIOS
W SZPITALACH WOJ. ŚLĄSKIEGO
na 28 szpitali z zespołami operacyjnymi, niezbędnej modernizacji
wymagają zespoły w 23 szpitalach zlokalizowanych w:
Bielsko Biała – 3 bloki operacyjne, Chorzów – 6, Częstochowa – 3,
Dąbrowa Górnicza – 1, Gliwice – 5, Jaworzno – 1, Katowice – 3,
Knurów – 1, Mikołów – 1, Mysłowice – 2, Piekary Śląskie – 1, Pszczyna – 2,
Pyskowice – 1, Ruda Śl. – 4, Sosnowiec – 5, Świętochłowice – 1, Żory – 1
Źródło: Państwowy Woj. Inspektor Sanitarny 2005r.

ILOŚĆ BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ PRZYCHODNIE LEKARSKIE
5 Przychodni zlecających najwięcej badań
Lp.

1.

Nazwa

4.

Zespół Opieki
Zdrowotnej
NZOZ Centrum
Medyczne OMEGA
Porad. Med. Rodz. i
Zdr. Kobiety BOVITA
NZOZ PRO-MED

5.

NZOZ Spółka Partner.

2.
3.

Adres

ul. Chorzowska 38 Świętochłowice
ul. Kościelna 40/1 Sosnowiec
ul. Konstytucji 43
Bytom
ul. Jana Pawła II 49
Piekary Śląskie
ul. Piaskowa 35 Suszec
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5 Przychodni zlecających najmniej badań
1.

2.
3.
4.
5.

Publiczny Zakład
Opieki jednostki
Wojskowej nr 1552
NZOZ Przychodnia
Lekarska
EUROMED
Przychodnia Lek.
Publiczny ZOZ JW. Nr
4115
NZOZ Przychodnia
Klimontów

ul. Oświęcimska 33
Bytom
ul. Św. Rocha 250
Częstochowa
ul. Wielkoborska 37/41
Częstochowa
ul. Andersa 47
Gliwice
ul. Hubala-Dobrzańskiego 124
Sosnowiec

Średnio statystycznie w woj. śląskim 1,1 badań na pół roku czyli 0,18 na
miesiąc
Źródło: NFOZ Katowice 2005

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PiS

• Likwidacja systemu ubezpieczeniowego opartego na
powszechnym ubezpieczeniu w NFZ
• Utworzenie społecznie akceptowalnego, finansowanego z
budżetu państwa pakietu świadczeń zdrowotnych (koszyk
gwarantowanych świadczeń zdrowotnych)
• Utworzenie krajowej sieci szpitali publicznych (z
zagwarantowaniem środków budżetowych na ich utrzymanie),
których organami założycielskimi będą samorząd wojewódzki i
Ministerstwo Zdrowia.
• Dysponentem środków publicznych na finansowanie pakietu
świadczeń zdrowotnych będzie Wojewoda
• Jednostki podstawowej opieki zdrowotnej będą realizowały
świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
w oparciu o kapitacyjny system finansowania tych świadczeń.
• Finansowanie lecznictwa zamkniętego odbywać się będzie na
podstawie budżetu globalnego.

