UCHWAŁA NR XII/79/2000
RADY POWIATU SIEDLECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2000 roku

w sprawie uchwalenia apelu do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie o
zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Oddziale Kasy w Siedlcach oraz utrzymania
podstawowej bazy lecznictwa zamkniętego w Siedlcach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) Rada Powiatu Siedleckiego
uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się apel do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie o zwiększenie
nakładów na ochronę zdrowia w Oddziale Kasy w Siedlcach oraz uzasadnionej konieczności
utrzymania istniejącej podstawowej bazy szpitalnej w Siedlcach.
2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.

§2
Uchwałę należy przesłać do:
- Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
- M arszałka W ojewództwa Mazowiecki ego,
- Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych,
- Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
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załącznik
do Uchwały Nr XII/79/2000
Rady Powiatu Siedleckiego
z dnia 25 stycznia 2000 roku

A I3* E L
do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych w Warszawie
o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia
w Oddziale Kasy w Siedlcach
oraz uzasadnionej konieczności utrzymania istniejącej
podstawowej bazy szpitalnej w Siedlcach

Rada Powiatu Siedleckiego, kierując się troską o zapewnienie mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego równego i pełnego dostępu do świadczeń medycznych na poziomie porównywalnym
do innych powiatów Mazowsza, zwraca się z apelem do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
w Warszawie o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia w Oddziale Kasy w Siedlcach, w celu
wyrównania poziomu świadczeń na terenie Kasy.

Przyjęte przez Zarząd Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych zasady konstruowania
budżetów poszczególnych oddziałów Kasy są niekorzystne dla Oddziału w Siedlcach. Fundusze
przewidziane dla siedleckiego Oddziału w zakresie lecznictwa stacjonarnego są aż o 10% niższe od
ubiegłorocznych, przy średnim obniżeniu środków MRKCh o ok. 2% w porównaniu do 1999 roku.
Kierowanie się wskaźnikami historycznymi doprowadzi do obniżenia funduszy na ochronę zdrowia
w 2000 roku do poziomu z lat 1996-97, to jest okresu najniższego poziomu nakładów byłego
województwa siedleckiego (w 1997 roku wydatkowano 303 zł na mieszkańca). Stosowanie tej
formuły podziału środków pomiędzy Oddziały Kasy przyczyni się do obniżenia jakości
zakontraktowanych usług i ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych mieszkańcom
najsłabiej doinwestowanych rejonów Mazowsza.
Dane statystyczne z lat ubiegłych niezbicie dowodzą, że byłe województwo siedleckie było
najgorzej w kraju traktowane pod względem nakładów na ochronę zdrowia w przeliczeniu na
jednego mieszkańca W tym województwie było najmniej w kraju lekarzy, pielęgniarek i położnych
przypadających na 10 tysięcy mieszkańców. Niewiele lepsze były wskaźniki ilości łóżek w
szpitalach. Średnia liczby łóżek na 10 tysięcy mieszkańców obszaru objętego działaniami Oddziału
Kasy w Siedlcach wynosi obecnie 33,6 łóżka, przy wskaźniku krajowym - 56 łóżek.
Niezależnie od tych wskaźników należy stwierdzić, że faktyczne wykorzystanie łóżek szpitalnych
w rejonie powiatu siedleckiego wskazuje na duże potrzeby mieszkańców w zakresie hospitalizacji
na pierwszym poziomie referencyjnym. Dlatego też próby ograniczania ilości tych łóżek
szpitalnych nie znajdują uzasadnienia społecznego ani ekonomicznego.

Rada Powiatu Siedleckiego wyraża zaniepokojenie projektem zróżnicowania między
różnymi Oddziałami Mazowieckiej Kasy stawek kapitacyjnych na podstawową opiekę zdrowotną, a
także stawek za hospitalizacje lecznictwie stacjonarnym, co z kolei spowoduje powstanie
niedopuszczalnego podziału pacjentów na lepszych i gorszych.

Zdaniem Rady Powiatu tego rodzaju rozwiązania stanowią zaprzeczenie idei solidaryzmu
społecznego, stanowiącej podstawę zreformowanego systemu ochrony zdrowia.

Rada Powiatu Siedleckiego wyraża pogląd, że na tym etapie wdrożenia reformy zdrowia,
brak jest przesłanek do ograniczania liczby podstawowych łóżek szpitalnych w powiecie. Jeśli taka
potrzeba zaistnieje w przyszłości, to likwidacja łóżek powinna być poprzedzona opracowaniem
kompleksowego programu. Program reorganizacji powinien uwzględniać zidentyfikowane,
rzeczywiste potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu, tendencje demograficzne charakteryzujące
lokalną społeczność i prognozy dotyczące zmian struktury zapotrzebowania na świadczenia w
zakresie lecznictwa zamkniętego.

Rada Powiatu Siedleckiego apeluje, aby ewentualna restrukturyzacja lecznictwa
zamkniętego odbyła się z poszanowaniem potrzeb medycznych mieszkańców objętych działaniem
siedleckiego Oddziału Kasy, a wyrażających się w prawie pacjenta do wyboru szpitala, w którym
chce być hospitalizowany. Pacjenci wybierając w roku ubiegłym oddziały w poszczególnych
szpitalach dali wyraźny sygnał o potrzebie utrzymania dotychczasowej bazy.
Zakładane zmniejszenie ilości łóżek szpitalnych (o 4500 sztuk) w województwie mazowieckim nie
powinno odbyć się kosztem powiatu siedleckiego - posiadającego i tak ubogą podstawową bazę
szpitalną - lecz poprzez reorganizację w pierwszej kolejności lecznictwa specjalistycznego, co było
założeniem reformy służby zdrowia.
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