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Posiedzenia Prezydium WRDS
lipiec 2020
1. Ustalenia w sprawie wniosków, odpowiedzi na W sprawie pisma Zespołu Fizjoterapeutów 4 Wojskowego Szpitala we Wrocławiu po
stanowiska, które wpłynęły do WRDS WD.
informacji uzyskanej od przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i z Forum
2. Sprawozdanie z działalności zespołów roboczych: ds. Związków Zawodowych, ustalono, że zostanie zorganizowane spotkanie dyrektora
ochrony zdrowia i polityki społecznej oraz doraźnego szpitala z przedstawicielami fizjoterapeutów.
ds. COVID-19, a także prac Rady do końca br.
Na następnym posiedzeniu Zespołu ds. ochrony zdrowia będzie omawiany temat
lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku i stanu finansów tych placówek.
Będzie też omawiana sprawa Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, w
sprawie którego wpłynęło także pismo do WRDS WD.
- Członkowie Prezydium omawiali także pismo w sprawie likwidacji PKS w Kłodzku.
Obecny na spotkaniu Wicewojewoda Dolnośląski, wyjaśnił zebranym, że sprawa
spółki jest w Sądzie Gospodarczym i trwa proces restrukturyzacji. Ustalono, że
kwestia likwidacji połączeń autobusowych w tak dużym powiecie jest poważnym
problemem dla mieszkańców, dlatego też na następne posiedzenie Prezydium zostanie
wystosowane zaproszenie do Starosty Kłodzkiego – właściciela spółki, obecnych
zarządców spółki wyznaczonych przez sąd, przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnych za transport.
Natomiast Wojewoda zobowiązał się przygotować informację dotyczącą obecnego
stanu prawnego spółki i przedstawić także wniosek restrukturyzacyjny.
- Członkowie Prezydium omawiali także odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie
finansów samorządów – odpowiedź na stanowisko stron WRDS WD. Ustalono, że na
następnym posiedzeniu Prezydium Wojewoda przedstawi bieżącą informację na temat
rozmów w komisji sejmowej dotyczącej sytuacji samorządów w dobie pandemii.

- Omówiono prace Zespołu ds. ochrony zdrowia. Ostatnie jego posiedzenie
poświęcone było sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których organem
założycielskim jest Samorząd Województwa. Stan finansów wynikający m.in. z braku
nadwykonań oraz konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych
z zabezpieczeniem przed wirusem grozi wielu placówkom utratą płynności
finansowej.
- Przedstawiono informację o pracach Zespołu doraźnego, na posiedzeniach którego
regularnie omawiana jest sytuacja przedsiębiorców, którzy zmuszeni byli ograniczyć
działalność w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Prezentowana jest także
skuteczność programów rządowych i samorządowych mających na celu wspomóc
pracodawców w utrzymaniu miejsc pracy i swoich firm.
- Ustalono również, że w drugiej połowie roku odbędzie się szkolenie wyjazdowe dla
członków Rady, natomiast sposób jego organizacji będzie uzależniony od sytuacji
epidemiologicznej na jesieni br.
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Zespół ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej
lipiec 2020
Sytuacja finansowa szpitali psychiatrycznych na Dolnym Obecną sytuację finansową szpitali psychiatrycznych w dobie coronawirusa omówili
Śląsku.
zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD oraz dyrektor Wydziału Zdrowia
UMWD. Największe straty poniosły: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Lubiążu, o działalności którego mówił dyrektor, a także Wojewódzki
Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Ten ostatni jest placówką,
która została wytypowana do przyjmowania pacjentów covidowych. W lepszej
sytuacji finansowej są szpitale w Stroniu Śląskim, Złotoryi i Czarnym Borze. O
tragicznej sytuacji związanej z niedofinansowaniem psychiatrii mówił także
wiceprezes Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego.
- Poinformowano zebranych, że na wsparcie szpitali psychiatrycznych w ramach
wydatków związanych z epidemią koronawirusa Samorząd Województwa w sierpniu
br. przekaże dodatkowe środki finansowe z RPO WD. Obecny na spotkaniu za-ca
dyrektora ds. finansowych DOW NFZ, przekazał informację, iż toczą się obecnie
prace nad rozwiązaniami dla szpitali psychiatrycznych, które ucierpiały z powodu
pandemii.
- Zaproponowano, aby członkowie Zespołu wsparli wspólnym stanowiskiem te
działania. Propozycja została przyjęta.

- Przekazano informację na temat bieżącego stanu epidemiologicznego na Dolnym
Śląsku. Obecnie trwa dyskusja dotycząca zmniejszenia liczby łóżek „covidowych” i
doprowadzenia do normalnego funkcjonowania szpitali jednoimiennych. Na Dolnym
Śląsku jest hospitalizowanych obecnie 35 pacjentów zakażonych na 240
przygotowanych w tym celu łóżek.
- Członkowie Zespołu uzgodnili także, iż zarekomendują Prezydium WRDS WD
projekt stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci
onkologicznej. Został on przedstawiony przez dyrektora DCO.
- Termin następnego posiedzenia Zespołu ustalono na 11 września br. Tematem będzie
sytuacja finansowa szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku.

