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Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zespołu
ds. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego we Wrocławiu, z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej. W trakcie obrad omówiona została m.in. „Prognoza wyników finansowych Szpitali
Województwa Dolnośląskiego na rok 2012 r.”, z analizy której wynika, iż liczne podmioty lecznicze,
z powodu „nadlimitów” oraz niskiej wyceny świadczeń zdrowotnych i w konsekwencji niskiego kontraktu
z płatnikiem publicznym zadłużają się i tracą płynność finansową.
Najtrudniejsza obecnie sytuacja charakteryzuje Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej.
Zakład ten, od września 2011 r., funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej, kontynuując dotychczasową
działalność medyczną dwóch podmiotów leczniczych zlokalizowanych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej,
tj. Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze oraz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach.
W ramach reorganizacji przeprowadzona została także restrukturyzacja zadłużenia ciążącego na Szpitalu
Wojewódzkim w Jeleniej Górze oraz wdrożone zostały mechanizmy naprawcze, skutkujące zmniejszeniem,
do najniższego możliwego poziomu, kosztów bieżącej działalności, przy czym na działania powyższe nie
nałożył się niestety wzrost wielkości kontraktu, którego poziom nie tylko nie pozwala na generowanie
nadwyżek finansowych umożliwiających rozwój placówek w Jeleniej Górze oraz Kowarach, ale w praktyce
nie pokrywa nawet bieżących kosztów ich funkcjonowania.
Nie bez znaczenia dla stale pogarszającej się sytuacji ekonomiczno – finansowej Centrum pozostaje kwestia
tzw. „nadlimitów”, których jednostka, z uwagi na swój charakter i zakres udzielanych świadczeń nie może
wyeliminować, ale także ograniczyć, a które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej obejmuje zakresem swej działalności i udziela
świadczeń medycznych populacji zamieszkującej znaczący obszar terytorium Dolnego Śląska
(w szczególności miasto Jelenia Góra oraz przyległe powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski,
złotoryjski oraz lwówecki). Jako duża wielospecjalistyczna jednostka, jedyna o takim zakresie udzielanych
świadczeń na swoim obszarze działania obowiązana jest realizować wszystkie nagłe i pilne hospitalizacje
z całego rejonu. Powyższe, a także niedostatecznie wycenione procedury powodują, że średniomiesięczna
strata Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej za I. kw. 2012 r. wynosi blisko 2 mln zł,
a placówka traci płynność finansową i w bardzo szybkim tempie zadłuża się.
Stan taki jest nie tylko groźny dla samego zakładu, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla życia
i zdrowia pacjentów Dolnego Śląska, wobec realnego niebezpieczeństwa wszczęcia egzekucji komorniczej
i wynikającej z niej blokady rachunków bankowych, co w konsekwencji doprowadzi do paraliżu działalności
(brak środków na zakup leków i żywności oraz wynagrodzenia dla personelu).
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Wobec wskazanych powyżej faktów i okoliczności Zespół ds. Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej
i Bezpieczeństwa Publicznego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu zwraca się
z apelem o pilne zwiększenie kontraktu na świadczenia medyczne dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej oraz wskazuje na konieczność niezwłocznego spotkania przedstawicieli podmiotu
tworzącego – Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Dyrekcją Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w obecności Zespołu ds. ochrony zdrowia, polityki
społecznej i bezpieczeństwa publicznego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu.
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