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Szanowna Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice

Dotyczy: Pisma znak BRM.0012.6.2.2015.AŻ

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2015 r. znak jw., dotyczące informacji w zakresie
dostępności mieszkańców Katowic do podstawowej, specjalistycznej i szpitalnej opieki medycznej
w 2015 roku, uprzejmie dziękuję za zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej
Rady Miasta Katowice i dołożę wszelkich starań, aby osobiście stawić się na ww. posiedzeniu.

Równocześnie w załączeniu przesyłamy wykaz kontraktów zawartych przez Szpital Murcki
Sp. z 0.0. (dalej: "Szpita!") ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
na rok 2015 w zestawieniu z rokiem 2014.

Ponadto informuję, iż z punktu widzenia Szpitala, dostępność mieszkańców Katowic do świadczeń
zdrowotnych w poszczególnych zakresach kształtuje się w roku bieżącym następująco:

W zakresie leczenia szpitalnego: Plan na 2015 rok nie odbiega znacząco od roku 2014. Nowością jest
tzw. Pakiet onkologiczny, którego świadczenia nie są limitowane ale w praktyce planowo zakładana
kwota na realizację Pakietu onkologicznego została wydzielona z kwoty dotychczasowego kontraktu
Oddziału Chirurgii Ogólnej, tym samym zmniejszając poziom finansowania świadczeń
"nieonkologicznych" w zakresie chirurgii ogólnej. W chwili obecnej nie wiadomo do końca jak będzie
przebiegać realizacja świadczeń Pakietu onkologicznego, jaki będzie poziom wykorzystania środków
w tym wydzielonym zakresie, ani jaka będzie rentowności tych świadczeń. Podkreślenia wymaga także
stale zbyt niski kontrakt w zakresie ortopedii, gdzie występuje ogromne zapotrzebowanie ze strony
pacjentów (kolejki oczekujących na zabiegi endoprotezoplastyki sięgają 6 lat!) oraz w zakresie chorób
wewnętrznych, gdzie w każdym kolejnym roku występują niemożliwe do uniknięcia ze względu na
specyfik oddziału przekroczenia limitów ustalonych przez NFZ (w roku 2014 zamknęły się one kwotą
ponad 200 000 zł).
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W zakresie Izby Przyjęć: Dobowy ryczałt Izby Przyjęć pozostał na poziomie z roku 2014. Poziom ten
nie zapewnia finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza że w dalszym ciągu izby
przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe stanowią miejsce do którego pacjenci udają się w pierwszej
kolejności, z pominięciem systemowej ścieżki, obejmującej nocną i świąteczną opiekę medyczną czy
ambulatoryjna opiekę specjalistyczną.

W zakresie rehabilitacji leczniczej: W ramach kontraktowania w 2014 r. Szpital zawarł umowy na
okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2019 r. Zawarte zostały umowy w dwóch nowych zakresach tj. Poradnia
Rehabilitacyjna i Rehabilitacja Kardiologiczna. Zwłaszcza ten ostatni zakres rozwija się bardzo
dynamicznie i wychodzi naprzeciw znacznym oczekiwaniom pacjentów i ośrodków kardiologicznych.

W zakresie Rehabilitacji eurologicznej kontrakt został zwiększony z poziomu 344 340 zł w pierwszym
półroczu 2014 r. do poziomu 520 916zł w drugim półroczu 2014 r., co przy kontraktowaniu na rok 2015
dało kwotę 1 034 539 zł. Kontrakt ten jest obecnie znacząco wyższy w stosunku do pierwszego półrocza
2014 roku jak i do roku 2013. Jednakże niski poziom finansowania świadczeń (od 100 do 270 zł/dobę)
sprawia, że bardzo trudno jest zachować stabilność finansową tego oddziału.

W zakresie Fizjoterapii Ambulatoryjnej pomimo wielu monitów ze strony Szpitala oraz znacznych
potrzeb mieszkańców Katowic, widocznych w postaci wielomiesięcznych kolejek oczekujących, poziom
kontraktu został po raz kolejny obniżony o około 50%.

W zakresie Świadczeń Pielęgnacyjnych i Opiekuńczych: W 2014 roku Szpital podpisał umowę na
okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2019 r. Kontrakt Szpitala został zwiększony z poziomu 352 950 zł
w pierwszym półroczu do 459264 zł w drugim półroczu 2014 r., co przełożyło się na łączny kontrakt na
rok 2015 r. w kwocie 911 040 zł.

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej: W stosunku do roku 2014 odnotowano niewielki
wzrost poziomu finansowaniu świadczeń zabiegowych w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-
ortopedycznej. Nowością i niewiadomą jest podobnie jak w zakresie leczenia szpitalnego tzw. Pakiet
onkologiczny w chirurgii ogólnej oraz wyodrębnienie puli na tzw. "pacjentów pierwszorazowych"
w poradni reumatologicznej. Pozostałe świadczenia pozostały na poziomie roku 2014.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej: Szpital rozpoczął udzielanie świadczeń w tym zakresie
od lutego 2014 r. Poziom kontraktu jest uzależniony od liczby deklaracji pacjentów i stawki kapitacyjnej.
Obecnie liczba deklaracji pacjentów wynosi około 1300 i systematycznie rośnie. Podana kwota kontraktu
za rok 2014 stanowi zatem realne wykonanie kontraktu, a za 2015 rok jest wielkością szacunkową.
Również w tym zakresie wystąpiły zmiany związane z wprowadzeniem tzw. Pakietu onkologicznego,
jednak ocena ich skutków będzie możliwa dopiero w dłuższej perspektywie czasowej.
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Programy Terapeutyczne (Lekowe): W zakresie programów terapeutycznych w 2015 rok została
zwiększona kwota kontraktu na substancje, niestety kwota przeznaczona na realizację programów
lekowych, podobnie jak w okresach wcześniejszych, nie uległa zwiększeniu. Powoduje to, że przy
zwiększeniu dostępności pacjentów do nowoczesnej terapii, równocześnie wzrastają koszty Szpitala, nie
znajdujące pokrycia w kontrakcie.

iezależnie od wielkości kontraktów ~ rozumianej jako ilość możliwych do zrealizowania
świadczeń ~ należy także podkreślić, że wycena świadczeń w wielu obszarach nie pokrywa
rzeczywistego kosztu procedury, a wartość punktu rozliczeniowego przez wiele lat pozostaje na
niezmienionym poziomie lub nawet maleje.
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Arkuszl

Zestawienie kontraktów Szpitala Murcki Sp. z 0.0. z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lata 2014 - 2015

Rok 2014
Zakres Rok 2014 Plan Stan po zmianach Rok 2015 Plan

w ciągu roku
Leczenie szpitalne
Oddział Internistyczny 2 675 972,00 zł 2 675 829,52 zł 2 675 972,00 zł
Oddział Neurologii 1 963884,00 zł 1 944769,32 zł 1 963884,00 zł
Oddział Reumatologii 2171312,00 zł 2157577,76 zł 2171312,00zł
Oddział ChirurgiiOgólnej 2 639 780,00 zł 2 638 013,88 zł 2463760,00 zł
Oddział ChirurgiiOgólnej - Pakiet onkologiczny - zł - zł 211 172,00 zł
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 3 695 380,00 zł 3 695 379,48 zł 3 695 380,00 zł
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedo H11 624,00 zł - zł 52,00 zł
Izba Przyjęć 890 680,30 zł 890680,30 zł 890 680,30 zł
Łącznie Leczenie Szpitalne 14037632,30 zł 14002250,26 zł 14 072 212,30 zł

Rehabilitacja Lecznicza
Fizjoterapia Ambulatoryjna 82120,95 zł 90105,00 zł 43524,00 zł
Rehabilitacja Neurologiczna 865 256,00 zł 847550,00 zl 1 034 539,00 zł
Rehabilitacja Kardiologiczna 271 236,60 zł 177 642,00 zł 570 240,00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna 17534,40 zł 4380,48 zł 35068,80 zł
Łącznie Rehabilitacja 1218613,55 zł 1 119 677 ,48 zł 1 683 371,80 zł

Swiadczenia Pielęgnacyjne i opiekuńcze
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 812 214,00 zł 764907,00 zł 911 040,00 zł

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej 74097,90 zł 74071,80 zł 68904,00 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej procedury zab. 132353,10zł 167414,10 zł 144228,60 zł
Poradnia Chirurgii Ogólnej świadczenia diagnostyki onkologicznej zakres skojarzony - zł - zł 24542,70 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 370409,10 zł 370409,10 zł 370409,10 zł
Poradnia Chirurgii Urazowo procedury zab. 104494,90 zł 111 089,80 zł 111 223,30 zł
Poradnia Reumatologiczna 178 848,00 zł 178825,00 zł 157 393,60 zł
Por. Reumatologiczna -pacjenci pierwszorazowi-zakres skojarzony - zł - zł 21 463,60 zł
Poradnia Neurologiczna - zł
Badanie Endoskopowe Przewodu pokarmowego - Gastroskopia 24424,50 zł 24339,00 zł 24424,50 zł
Łącznie AOS 884627,50 zł 926148,80 zł 922 589,40 zł

Podstawowa Opieka Zdrowotna 173 078,49 zł 173 078,49 zł 243 100,00 zł

Programy Terapeutyczne
Program Lekowy( leczenie) 216372,00 zł 139 103,11 zł 144976,00 zł
Substancje 3 706 392,00 zł 3611985,41 zł 3 908 975,00 zł
Łącznie Programy zdrowotne leczenie+ substancje 3 922 764,00 zł 3 751 088,52 zł 4 053 951,00 zł

Łączna wartość kontraktu 21 048 929,84 zł 20 737 150,55 zł 21 886 264,50 zł
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