Protokół nr 36/2018
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia,
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,
z dnia 19.04.2018 r.
godz. 10.00 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji, p. Bernadeta Hordejuk otworzyła obrady kolejnego
posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny
i
Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stwierdzając quorum powitała
zaproszonych gości i członków komisji.
Załącznik nr 1,2
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca komisji odczytała porządek posiedzenia, który przedstawiał się
następująco:
1.
2.
3.

Otwarcie posiedzenia.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesję Sejmiku.
 Projekt uchwały ws. Przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu
pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny.”
4.
Przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.
5.
Przedstawienie prowadzonych inwestycji przez Wojewódzki Szpitala Zespolony
w Elblągu.
6.
Sprawy różne i wolne wnioski.
7.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8.
Zakończenie posiedzenia.
Uwag do porządku nie zgłoszono, porządek przyjęto przez aklamację.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXXVI Sesję Sejmiku.
 Projekt uchwały ws. Przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2017 Programu
pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny.”
Głos zabrała Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Koplińska, która przedstawiła w/w projekt uchwały.

p.

Radna p. Jolanta Szulc zapytała, czy do programu przystępują prywatne instytucje i ilu
jest partnerów, którzy przystąpili do programu?
Z-ca Dyrektora p. Koplińska potwierdziła, iż prywatne firmy przystępują do programu
i obecnie jest 21 podmiotów które przystąpiły do programu.
W związku z brakiem innych pytań Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad
w/w projektem uchwały, za pozytywnym zaopiniowaniem głosowali wszyscy obecni
członkowie komisji (6 osób)
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4. Przyczyny pogorszenia sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.
Głos zabrała Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka RehabilitacyjnoTerapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu p. Joanna Drewnowska, która przedstawiła
prezentację multimedialną dotyczącą swojej placówki. Podmiotem tworzącym jednostkę jest
Województwo Warmińsko-Mazurskie. Następnie przedstawiła zakres działalności ośrodka.
Pani Dyrektor omówiła zestawienie przychodów i kosztów w ciągu ostatnich 11 lat. W roku
2008 zysk zakładu wyniósł około 400 tys. zł. i utrzymywał się przez kilka lat na dobrym
poziomie. W jednym
z wiodących świadczeń cena uległa zmniejszeniu o 10%
natomiast wartość punktu uległa zwiększeniu. To spowodowało, że musieli zrealizować
wyższy kontrakt za niższą cenę i musieli zatrudnić więcej pracowników. W związku z czym
zysk placówki uległ zdecydowanemu obniżeniu. Jedną z głównych przyczyn pogorszenia się
sytuacji finansowej był brak wzrostu ceny punktu w realizowanych przez nich świadczeniach.
Dodała, iż cena za punkt utrzymuje się na niezmiennym poziomie od roku 2012
tj.
1,10 zł. natomiast w sąsiednim Województwie Pomorskim rehabilitacja na poziomie 1,20 zł.
za punkt. Kolejno wymieniła stawki za poszczególne świadczenia oraz ile kosztuje godzina
pracy terapeuty. Godzina pracy w ośrodku dziennym dla dzieci z zaburzeniami
ogólnoustrojowymi, gdzie udział musi brać przynajmniej 2 specjalistów w ciągu jednej godziny
są w stanie wypracować 77 zł. Natomiast udzielając świadczeń dla dzieci w wieku
przedszkolnym czas świadczenia nie może być krótszy niż 2 godz. przynajmniej 2 specjalistów
to wycena jest ta sama. Natomiast u dzieci w wieku szkolnym świadczenie nie może być krótsze
niż 3 godz., a udział bierze minimum 3 specjalistów. Natomiast praca z pacjentem dorosłym za
każdą godzinę fundusz płaci 72 zł. Przedstawiła nowy zakres tj. dziecięca opieka
koordynowana od 0-3 lat. Dodała, iż za 1 godz. pracy z dzieckiem upośledzonym oświata płaci
90 zł. Problemem jest niewystarczające finansowanie przez głównego płatnika. Kolejna
przyczyna wynikająca z przepisów prawa to wzrost wynagrodzeń pracowniczych.
Wynagrodzenie pracowników wzrasta proporcjonalnie do średniej płacy krajowej. Średnie
wynagrodzenie to 3 277 zł., ale pracownicy za godzinę ciężkiej pracy zarabiają 13,50 zł.
Jednym z powodów, że świadczenia są tak drogie to to, że udzielane są najmłodszym
pacjentom. Terapeuta usprawniający dziecko jest w stanie wypracować 4500 pkt natomiast
terapeuci pracujący z osobami dorosłymi, gdzie większość świadczeń to tzw. zabiegi
terapeutyczne są w stanie wypracować około 10 000 tys. pkt. różnica jest porażająca. Publiczny
płatnik nie jest w stanie płacić za gotowość. Pani Dyrektor chciała stanąć do przetargu na
świadczenie usług zaproponowała 1,05zł., ale podmiot z woj. pomorskiego zaproponował 0,97
gr. Chcą stworzyć poradnię dla chorych dzieci z autyzmem oraz poradnię neurologiczną.
Następnie poinformowała, iż uzyskali wpis do rejestru poradni psychologiczno–
pedagogicznych w celu poszerzenia usług medycznych o działalność oświatową. Na
zakończenie zacytowała podziękowanie jednej z pacjentek.
Przewodnicząca Komisji zarządziła dyskusję w/w sprawie.
Radny p. Tadeusz Politewicz zapytał, czy NFZ wie jaka jest różnica w realizacji usług przez
ośrodek, a w świadczonych usługach za 0,97 gr., ponieważ ważna jest jakość świadczonych
usług?
Pani Dyrektor dodała, iż informowała NFZ że nie wszystkie dane w ofercie konkurencji są
zgodne ze stanem faktycznym. Pomorski oddział NFZ-u poinformował, iż będzie wszczęte
postępowanie kontrolne i dalszych informacji nie otrzymała.
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Przewodnicząca Komisji zapytała, czy w kontrakcie jest rozdzielono jaki procent dotyczy
świadczeń dla dzieci, a jaki osób dorosłych?
Dyrektor p. J. Drewnowska stwierdziła, iż w Elblągu gdzie udzielają najwięcej świadczeń
to 80 % stanowią dzieci, a 20% osoby dorosłe. Natomiast w filiach Pasłęku i Nowym Dworze
Gdańskim jest odwrotnie tam dzieci stanowią mniejszość. W Elblągu świadczeń z zakresu
rehabilitacji ambulatoryjnej dla dzieci udzielają tylko oni, a świadczeń w ośrodku dziennym
udziela niewiele podmiotów. Realizują je stowarzyszenia, które poza działalnością medyczną
korzystają z wielu innych źródeł finansowania.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż od roku 2008 uległa obniżce wycena za punkt w
zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym.
Zapytała, czy w ościennych województwach tak się nie stało?
Głos zabrała Kierownik Delegatury NFZ w Elblągu p. Anna Szyszka powiedziała, iż tego
nie sprawdzili, ale to jest prawie niemożliwe. Dodała, iż wyceną za punkt zajmuje się Agencja
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Powiedziała, iż należy zwrócić się do agencji,
aby zmieniła wycenę usług i punktu. Zaproponowała, aby stworzyć stowarzyszenie przy danym
ośrodku, aby mogło korzystać z innych środków.
Dyrektor p. J. Drewnowska powiedziała, że jeżeli przez 11 lat zwiększono by zakres
finansowania chociaż o 10 gr., to już placówka by się bilansowała i mogłaby odpowiedzieć na
wnioski pracowników dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Problemem jednostki jest ucieczka
wysokospecjalistycznej kadry. Wykonują ogromną pracę, aby pozyskać dodatkowe środki
finansowe. Dodała, iż uzyskali wpis do rejestru niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie ma w tym zakresie żadnych przeciwwskazań?
Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia p. Janusz Pieńkowski powiedział, iż jest zapis, że
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może prowadzić wydzieloną inną
działalność.
Radna p. Jolanta Szulc powiedziała, iż problem nie dotyczy tylko tego ośrodka, ale całej
rehabilitacji w kraju. Dodała, iż od lipca planowane jest podniesienie stawek dla
fizjoterapeutów. Następnie zaproponowała, aby na kolejne posiedzenie zaprosić Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim, aby przedstawiła sytuację
w swojej jednostce i wówczas można wspólnie wyciągnąć jakieś wnioski.
Przewodnicząca Komisji dodała, że jako komisja w poprzedniej kadencji
w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim NFZ występowali ws. wyceny świadczeń
w rehabilitacji. Podkreśliła, iż w wielu dziedzinach służba zdrowia jest niedofinansowana.
Radna p. Jolanta Szulc podała przykład leczenia domowego tlenem, gdzie cena za pkt nie
wzrosła nawet o 10 gr przez 14 lat. W związku z powyższym stwierdziła, że jeżeli się nie
zjednoczą i nie będą lobbować w pewnych dziedzinach to nic z tego nie wyniknie.
Radny p. Marek Szter powiedział, iż przysłuchując się tym wypowiedziom to wynika, że w
prawodawstwie jest pewna luka prawna. Jeśli 80% dzieci korzysta z usług rehabilitacyjnych w
Elblągu są to dzieci, które uczęszczają do szkoły. Dobrze, że jest możliwość prawna, aby
powołać niepubliczną poradnię. Należy połączyć zdrowie
z edukacją.
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Dyrektor p. J. Drewnowska powiedziała, iż prawo się trochę zmienia w związku
z
wejściem ustawy za życiem, a placówkom oświatowym nadano kompetencje wczesnej
interwencji. Zdaniem Pani Dyrektor lepiej byłoby rozdzielić kompetencje
od
środków i im umożliwić wczesną interwencję, wielospecjalistycznej, kompleksowej opieki nad
najmłodszymi pacjentami, a oświata mogłaby zajmować się pacjentami
w wieku
oświatowym. Powiedziała, że oświata otrzymuje środki właściwe podmiotom medycznym. Na
zakończenie dodała, że chciałaby, aby każdy specjalista dobrze wykonywał swoją pracę, do
której został powołany.
Przewodnicząca komisji powiedziała, iż na kolejne posiedzenie zostanie zaproszona Pani
Dyrektor ze Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim
i wówczas
zostanie podjęte stanowisko.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu p. Elżbieta Gelert
zaproponowała, że jako poseł złoży interpelacje w w/w sprawie do Ministerstwa Zdrowia.
Radna p. Jadwiga Król zaproponowała, aby dołączyć inne pisma w tej sprawie.
5. Przedstawienie prowadzonych inwestycji przez Wojewódzki Szpitala Zespolony w
Elblągu.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu p. Elżbieta Gelert przedstawiła
multimedialnie realizowane projekty inwestycyjne między innymi przebudowa i modernizacja
SOR-u oraz modernizację oddziału ginekologicznego, pracownię cytostatyków. Dodała, iż
największe środki zostaną przekazane na nową serwerownię. Zrobiona będzie również
centralna rejestracja na piętrze. Dodała, iż chciałaby mieć kilka innych poradni w swoim
szpitalu. Zwrócili się również do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o zakup
karetki neonatologicznej
z wyposażeniem i otrzymali obietnicę, że
dostaną.
Radna p. G. Licznerska zapytała, czy ubiegły rok został zakończony ze stratami?
Dyrektor p. Gelert stwierdziła, iż strat nie było, tylko minimalny wynik dodatni około 300
tys. zł, natomiast dodatkowe środki przekazywane przez NFZ idą na podwyżki dla personelu.
Radna p. J. Szulc zapytała o niezapłacone limity za rok 2017?
Dyrektor p. Gelert powiedziała, że 60% nadlimitów została zapłacona. Dostali mały ryczałt,
gdzie były nadlimity. Za ostatni kwartał mieli 7% nadlimitów i z tego został zapłacony w lutym
1%.
6. Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż otrzymała pisma ws. PCPR-u , które zostaną
przesłane członkom komisji i będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu komisji.
7. Przyjęcie protokołów z ostatniego posiedzenia komisji .
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Przewodnicząca komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu, w związku z
brakiem uwag zarządziła głosowanie. Za przyjęciem protokołu głosowało 6 osób, nikt się nie
wstrzymał, nikt nie był przeciwny.
8. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim
obecnym. Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i
Sportu w dniu 19.04.2018 r. zostało zakończone.
Przewodnicząca Komisji
Bernadeta Hordejuk
Protokołowała:
Mirosława Baran-Styczyszyn
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