Nowy Sącz, dnia 27 lutego 2012 r.

POSEŁ NA SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJ ROMANEK

Szanowna Pani
Barbara Bulanowska
Dyrektor Małopolskiego
Oddziału NFZ

Szanowna Pani Dyrektor,

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U. z 2011 r., Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) zwracam się do Pani Dyrektor w następującej
sprawie.

Rada Powiatu Nowotarskiego rezolucją nr 6/XVI/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
zwróciła się do Pani Dyrektor o zwiększenie kwoty kontaktu dla Podhalańskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w zakresie endoprotezoplastyki dużych
stawów. Stanowisko takie zostało również zaprezentowane w piśmie skierowanym do mnie
przez Zastępcę Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II
w Nowym Targu, w którym zawarto wiele cennych argumentów przemawiających
za zwiększeniem kwoty kontaktu w zakresie endoprotezoplastyki dużych stawów. Głównym
argumentem jest liczba mieszkańców Powiatu Nowotarskiego (blisko 190 000 osób) oraz
położenie na terenie turystycznym i w pasie bardzo ruchliwych dróg. Taka sytuacja powoduje
szczególnie dużą wypadkowość skutkującą koniecznością przeprowadzenia zabiegów
z zakresu endoprotezoplastyki. Kolejnym argumentem jest wysokość kontaktu przyznanego
w tym zakresie Szpitalowi Specjalistycznemu w Nowym Targu (1 338 740,00 złotych)
w porównaniu z innymi szpitalami położonymi na terenie Województwa Małopolskiego.
Z

przedstawionych

danych

wynika,

że

łączna

wartość

kontaktów

na

zabiegi

endoprotezoplastyki dużych stawów przyznana szpitalom w Zakopanem wynosi 4 395 664,00

złote (2 241 200,00 złotych dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego
oraz 2 154 464,00 złotych dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego). Kolejno
wartość kontaktu przyznanego na tego typu zabiegi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej wynosi 2 850 068,00 złotych. Zatem Podhalański Szpital Specjalistyczny w
Nowym Targu w zestawieniu z powyższymi szpitalami otrzymał kontakt na zabiegi
endoprotezoplastyki dużych stawów na najniższym poziomie.

Chciałbym podkreślić, że w żaden sposób nie kwestionuję decyzji Małopolskiego
Oddziału NFZ dotyczącej kwot kontraktów na zabiegi endoprotezoplastyki dużych stawów
przyznanych dla szpitali w Zakopanem oraz Suchej Beskidzkiej ale uważam, że istnieją ważkie
argumenty

przemawiające

za

zwiększeniem

kontaktu

dla

Podhalańskiego

Szpitala

Specjalistycznego w Nowym Targu o wnioskowaną przez Radę Powiatu Nowotarskiego
wartość 100 % kwoty wyjściowej. Obecna wysokość kontaktu pozwala jedynie na
przeprowadzenie maksymalnie 8 operacji alloplastyki miesięcznie, przy ok. 11 osobach
skierowanych każdego miesiąca na zabieg. Z danych szpitala wynika, że w chwili obecnej
liczba osób skierowanych na takie zabiegi wynosi 580 osób, z czego 130 to przypadki pilne.
Pacjenci stabilni są zapisywani na zabiegi w 2020 roku, a pacjenci oczekujący na operacje
w trybie pilnym w 2014 roku. Konieczność oczekiwania aż 8 lat na zabieg może wiązać się z
całkowitą utratą sprawności skutkującą koniecznością permanentnej pomocy ze strony rodziny
lub osób trzecich. Zwiększenie wartości kontaktu o 100 % w ocenie dyrekcji szpitala
pozwoliłoby na znaczne skrócenie czasu oczekiwania oraz zniwelowałyby kilkuset osobową
kolejkę oczekujących na zabieg. Jest to tym bardziej realne, że szpital posiada odpowiednie
warunki lokalowe (liczba łóżek na Oddziale) oraz wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Zatem mając na uwadze powyższe zwracam się do Pani Dyrektor o rozważenie
możliwości

zwiększenia

o

100

%

kwoty

kontaktu

dla

Podhalańskiego

Szpitala

Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu w zakresie endoprotezoplastyki dużych
stawów oraz uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o wynikach podjętych działań.

Z poważaniem,

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP

