Ochrona zdrowia głównym tematem obrad WKDS
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Po raz ostatni przed przerwą wakacyjną w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi spotkała się Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Obradom
przewodniczyła wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska. Głównym
tematem posiedzenia była aktualna sytuacja służby zdrowia w naszym
regionie.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Jan
Wojciech Bieńkiewicz przedstawił stan finansowania służby zdrowia. W
naszym regionie ubezpieczonych jest 2 500 osób, a średnia wartość
ubezpieczenia 1 osoby wynosi 1567 zł. Finansowanie 1 osoby w
podstawowej opiece zdrowotnej wynosi 201 zł, ambulatoryjnej opiece
specjalistycznej – 103 zł, w lecznictwie szpitalnym – 753 zł, a jeśli idzie
oprofilaktyczne programy zdrowotne – 39 zł. Na opiekę psychiatryczną i
uzależnień NFZ przeznacza na osobę 55 zł, rehabilitacja lecznicza kosztuje
44 zł, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze – 19 zł, leczenie
stomatologiczne – 48 zł. Najmniej funduszy przeznacza się na opiekę
paliatywną i hospicyjną – 7 zł, a na lecznictwo uzdrowiskowe – 18 zł na
osobę. Świadczenia odrębnie kontraktowane (nowoczesna technologia
medyczna) kosztują NFZ 38 zł, a najwięcej pieniędzy (oprócz opieki
szpitalnej) wydawanych jest na refundowanie leków – 257 zł na osobę.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału NFZ mówił też o migracji pacjentów do
innych województw. Pacjenci z naszego regionu najczęściej jeżdżą do
województw: wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, gdzie leczą się
w tamtejszych szpitalach oraz oddają się opiece psychiatrycznej,
paliatywnej
i
hospicyjnej
oraz
rehabilitacji
leczniczej.
O bieżącej sytuacji w łódzkiej służbie zdrowia mówiła dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego Jolanta Pustelnik. Nasz
region jest na drugim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę łóżek w
szpitalach, jednak nadal jest ich za mało w hospicjach. Wzrosły również
zobowiązania płatnicze placówek służby zdrowia – przez to sytuacja
finansowa szpitali będzie coraz trudniejsza. Wkrótce rozpocznie się
kontrola rzeczywistego stanu łóżek OIOM-owskich we wszystkich
placówkach, które te je posiadają. Dyrektor WCZP przedstawiła zmiany w
przepisach prawnych, które wkrótce zaczną funkcjonować – 1 lipca 2011

roku wejdzie w życie ustawa o działalności leczniczej, zmieniona zostanie
ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: powołane zostaną
wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w
szpitalach, które będą działały przy wojewodach, zacznie też działać
ustawa
o
systemie
informacji
w
ochronie
zdrowia.
W stałym punkcie obrad WKDS dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Łodzi Andrzej Kaczorowski przedstawił sytuację ekonomiczno-społeczną
w naszym regionie. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2011 wynosiła
12,7 proc. (w kraju 12,6 proc.). W województwie łódzkim najwięcej ludzi
bez pracy jest w powiatach: tomaszowskim, zgierskim, kutnowskim.
Liczba bezrobotnych na koniec maja br. wyniosła 137 423 osób. W
ostatnim miesiącu 11 zakładów pracy zgłosiło do urzędów pracy chęć
dokonania zwolnień grupowych. W naszym województwie zwiększa się
liczba osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym.

