Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark i senatora Piotra Zientarskiego
na 59. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2014 r.
Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
Szanowny Panie Prezesie!
Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o odmownej decyzji ZOW NFZ w Szczecinie w sprawie
podpisania z Samodzielnym Publicznym ZOZ MSW w Koszalinie z dniem 1 lipca 2014 r. umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia ogólnostomatologicznego na obszarze powiatu miasta
Koszalin; rehabilitacji leczniczej na obszarze miasta Koszalin i powiatu koszalińskiego; zmniejszenia limitu
kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. Niepodpisanie wyżej wymienionych kontraktów narusza
interes świadczeniobiorców i pozbawia pacjentów konstytucyjnego prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
dlatego zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o interwencję w tej sprawie.
Poliklinika MSW w Koszalinie jest wiodącą przychodnią na terenie województwa zachodniopomorskiego;
zasłużenie cieszy się nienaganną opinią oraz ma wyrobioną renomę wśród mieszkańców Koszalina. Nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat zakład udzielał świadczeń głównie policjantom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i zakładów karnych oraz członkom ich rodzin. Placówka jest dużym,
dobrze wyposażonym i sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, w którego strukturze znajdują się oddziały szpitalne, zakłady pielęgniarsko-opiekuńcze, przychodnie w Koszalinie i Słupsku oraz ambulatoria
terenowe w Darłowie, Drawsku Pomorskim i Połczynie-Zdroju.
Największym atutem zakładu jest zapewnianie pacjentom kompleksowej i całodobowej opieki medycznej.
Populacja stałych pacjentów to ponad dwadzieścia siedem i pół tysiąca osób, w tym powyżej tysiąca czynnych funkcjonariuszy resortu MSW, kilka tysięcy członków ich rodzin i emerytów służb mundurowych z
Koszalina i powiatu koszalińskiego.
Dokonując oceny oferty SP ZOZ MSW w Koszalinie, komisja konkursowa pominęła ważną okoliczność,
a mianowicie fakt, iż zgodnie ze statutem placówka ta przede wszystkim udziela świadczeń funkcjonariuszom resortu MSW, a brak wyżej wymienionej poradni skutkować będzie ograniczeniem dostępności usług
specjalistycznych dla tej grupy osób.
Szczególnie dotkliwe zarówno dla mieszkańców Koszalina, jak i funkcjonariuszy resortu MSW wydaje
się pozbawienie ich dostępu do usług stomatologicznych. Poradnia stomatologiczna w SPZOZ MSW w Koszalinie udziela świadczeń dorosłym, dzieciom i młodzieży, także w zakresie ortodoncji i protetyki stomatologicznej (w strukturze poradni funkcjonującą cztery gabinety wyposażone w sprzęt spełniający wszystkie
wymogi, a pięciu lekarzy stomatologów zapewnia płynny dostęp do świadczeń). Z danych statystycznych z
ostatnich trzech lat i pięciu miesięcy bieżącego roku wynika, że poradnia stomatologiczna zawsze udzielała
świadczeń powyżej przyznawanego limitu (suma punktów ponadlimitowych to 198 345, co stanowi około
200 000 tysięcy zł nieopłaconych jak dotąd przez ZOW NFZ w Szczecinie).
Pozbawienie pacjentów prawa do korzystania z opieki gabinetów stomatologicznych, do których się przyzwyczaili i których poziom w pełni akceptują, nie ma racjonalnego uzasadnienia w sytuacji, gdy gabinety te
spełniają warunki i wymagania określone przez NFZ. Warto dodać, że wśród pacjentów znajduje się wiele
osób o najniższych dochodach pochodzących z terenów popegeerowskich, których nie stać na prywatne leczenie stomatologiczne.
Zaprzestanie od dnia l lipca bieżącego roku udzielania przez zakład świadczeń ogólnostomatologicznych,
opieki rehabilitacyjnej oraz znaczne zmniejszenie kontraktu w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach
umowy z NFZ spowoduje ogromnie niezadowolenie podopiecznych placówki, w tym przede wszystkim pacjentów resortowych, albowiem na zakładzie spoczywa nałożony przez organ założycielski statutowy obowiązek zapewnienia dostępności do świadczeń dla tej grupy pacjentów bez względu na ograniczenia.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne wnikliwe rozpatrzenie zaistniałej
sytuacji w zakresie „przywrócenia” kontraktów na dotychczasowym poziomie ze szczególnym uwzględnieniem kontraktu na usługi stomatologiczne dla SP ZOZ MSW w Koszalinie.
Z wyrazami szacunku
Grażyna Anna Sztark
Piotr Zientarski

