Oświadczenie złożone
przez senatora Zygmunta Frankiewicza
na 4. posiedzeniu Senatu
w dniu 6 lutego 2020 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego docierają sygnały ze strony środowisk reprezentujących ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Środowiska te z ogromnym niepokojem obserwują relatywne zmniejszanie się nakładów finansowych przeznaczanych na rehabilitację
w ośrodkach i oddziałach dziennych.
Zasadniczą kwestią jest tutaj mocno zróżnicowana wycena tych samych świadczeń, dokonywana w poszczególnych regionalnych oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem ten został również dostrzeżony i opisany przez Najwyższą Izbę Kontroli.
Dla zobrazowania istoty zagadnienia ośrodki rehabilitacyjne powołują się na wskaźnik „ceny oczekiwanej
za punkt”. W przypadku świadczeń w zakresie rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ wskaźnik ten wynosi – niezmiennie od 10 lat – 1,00 zł za punkt
i jest najniższy w Polsce.
Drugą bardzo istotną kwestią podnoszoną przez środowiska związane z ośrodkami rehabilitacyjnymi
w województwie śląskim jest problem wzrostu wynagrodzeń bardzo licznej i niezbędnej grupy pracowników
ośrodków, którymi są tacy specjaliści, jak fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy czy pedagodzy specjalni.
O ile NFZ zabezpieczył dodatkowe środki finansowe na wzrost wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek
w tych ośrodkach, o tyle nie uwzględnił na odpowiednim poziomie potrzeby wzrostu wynagrodzeń dla pozostałej grupy specjalistów. W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że środki przewidziane dla ośrodków
rehabilitacyjnych nie obejmują takich dodatkowych obciążeń, jak chociażby wzrost płacy minimalnej, wzrost
funduszu socjalnego czy utworzenie pracowniczych planów kapitałowych.
Kolejnym zagadnieniem, które znacząco wpływa na funkcjonowanie i finansowanie ośrodków rehabilitacyjnych, pozostają stale rosnące koszty rzeczowe, do których zaliczyć należy przede wszystkim wzrost opłat
licencyjnych za programy obsługujące dokumentację medyczną, sprawozdawczość czy też podwyżkę cen za
wywóz odpadów.
Wobec tak dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych pracodawcy i pracownicy zatrudnieni w ośrodkach rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwojowymi wyrażają swoje ogromne zaniepokojenie
o dalszy los wspomnianych placówek i ich podopiecznych w sytuacji, gdy NFZ nie zmieni swoich wyliczeń
dotyczących wyceny świadczeń w ośrodkach na obszarze województwa śląskiego.
W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
W jakim terminie Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
przeanalizuje kwestię wyceny świadczeń oraz kiedy nastąpi podwyższenie ceny za punkt w województwie
śląskim?
Czy Ministerstwo Zdrowia przeanalizuje koszty funkcjonowania ośrodków rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zaplanuje dodatkowe środki, uwzględniając wzrost kosztów utrzymania tych placówek?
Czy Ministerstwo Zdrowia uwzględni w finansowaniu ośrodków taki czynnik, jak wzrost wynagrodzeń
specjalistów spowodowany wzrostem płacy minimalnej czy powstaniem pracowniczych planów kapitałowych?
Z poważaniem
Zygmunt Frankiewicz

