
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 4 / 15 w dniu 30 marca 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista
obecności  członków  Komisji,  lista  zaproszonych  gości  oraz  wnioski  z  posiedzenia  w
załączeniu.  Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz  14  00 zakończyło  o  godz  15  30.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:
1.Bezpieczeństwo  zdrowotne  mieszkańców  województwa  opolskiego  –  informacja
Narodowego Funduszu Zdrowia.
2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  i  wysokości  środków  PFRON
przeznaczonych  na  te  zadania,  przypadających  według  algorytmu  w  2015  roku  dla
Województwa Opolskiego.
3.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2014  roku  Wojewódzkiego  programu  przeciwdziałania
narkomanii na lata 2010 – 2015.
4.Sprawozdanie  z  realizacji  w  2014  roku  Wojewódzkiego  programu  profilaktyki  i
rozwiązywania problemów alkoholowych dla Województwa Opolskiego na lata 2010 – 2015.
5.Różnice  w  zakresie  funkcjonowania  podmiotów  leczniczych  działających  w  formie
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w formie spółek kapitałowych.
6.Sprawy różne. 

Bezpieczeństwo  zdrowotne  mieszkańców  województwa  opolskiego  –  informacja
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jerzy  Pilarski  –  zastępca  dyrektora  ds.  medycznych  NFZ  –  sposób  podziału  pomiędzy
Centralą i OOWNFZ środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki medycznej
na 2016 rok  W 2015 roku cały fundusz NFZ na świadczenia medyczne w kraju wynosił 64
mld zł,  z  czego na województwo opolskie przypadło  1 mld 574 866 tyś  zł.  Prezes NFZ
posiada  także  fundusz  rezerwowy  i  z  niego  nasze  województwo  też  w  ostatnich  latach
korzystało.  Środki  z  funduszu  rezerwowego  były  dzielone  wg  wskaźnika  liczby
ubezpieczonych, a ten niestety w naszym województwie spada z 2,53 % w 2012 roku do 2,46
% w 2015 roku. Spadek wskaźnika o 0,05 % to strata 0,5 mld zł. Istotnym czynnikiem tego
wskaźnika  jest  liczba  ubezpieczonych,  która  u  nas  w  województwie  niestety  spada.  Wg
danych GUS-u w roku 2015 liczba ta wynosiła 999 601, a wg danych NFZ to 811 898. W
roku  2014  te  liczby  to  odpowiednio  1004  416  i  815 819.  W  dniu  dzisiejszym  liczba
ubezpieczonych  to  810 811.  Jaka  jest  prognoza  na  2016  rok,  z  wyliczeń  wynika,  że
otrzymamy o 19 mln zł mniej, należy oczekiwać, że będzie ten sam poziom finansowania z
funduszu zapasowego, czyli ok. 40 mln zł. Środki finansowe dla OOWNFZ na 2015 rok będą
równe środkom na 2016 rok i będzie to kwota 1 574 866 i pomijając środki jakie otrzymamy z
funduszu zapasowego już trzeci rok z rzędu otrzymujemy taką samą kwotę, podczas, gdyż w
innych regionach te środki wzrastają. 
R.Kolek – bardzo ciekawy materiał wyjściowy i bardzo ciekawa prezentacja. Zmniejszająca
się liczba mieszkańców w naszym regionie stawia nas, dzięki zapisom Rozporządzenia na
takiej  pozycji,  że już  kolejny rok będziemy mieli  taką  samą  kwotę  na usługi  medyczne.
Świadczenia  emigracyjne  i  imigracyjne  to  ciekawa  wiedza.  Koszty  emigracyjne,  głównie



operacje katarakty i wszczepianie endoprotez, stale rosną, bo mamy u nas zbyt duże kolejki,
podczas, gdy w innych województwach np. w mazowieckim czas oczekiwania to tylko 3
miesiące. Już o to wnioskowałem, aby te świadczenia deficytowe były wyżej finansowane
przez NFZ. Zwiększenie poziomu finansowania to jedyne wyjście, aby zmniejszyć emigrację.
Obserwuje się także znaczny wzrost emigracji w poszukiwaniu rehabilitacji neurologicznej.
Czy znamy już rozmiar  rozliczeń usług medycznych poza krajem i jak w tej liczbie plasują
się mieszkańcy naszego województwa.
J.Pilarski  –  podniesienie  kontraktu  na  świadczenia  medyczne  nie  zawsze  wpływa  na
zmniejszenie emigracji.
N.Krajczy  –  nikt  nie  diagnozuje  pacjentów,  którzy  wracają  po  zabiegach  z  Czech  z
powikłaniami, nikt tego nie kontroluje. Ja prosiłem o analizę pacjentów, którzy emigrują poza
województwo, zgłaszałem ten problem.
S.Tubek  –  chciałbym  podnieść  dwie  sprawy  i  poprosić  o  przygotowanie  na  następne
posiedzenie Komisji informacji o rozmiarach emigracji pacjentów poza kraj i sprawa druga,
czy  możliwe  byłoby  na  następne  posiedzenie  przedstawienie  informacji  dot.  rozliczenia
kontraktu  w  zakresie  pakietu  onkologicznego,  ponad  1  mln  zł  wisi  w  powietrzu,  są
to świadczenia nierozliczone i czy jest zagrożenie rozliczenie tych świadczeń.
J. Pilarski – odnośnie pierwszej  sprawy oczywiście dane przekażemy, w sprawie drugiej dot.
rozliczenia pakietu onkologicznego to niezależnie od zapowiadanych zmian spotykamy się z
dyrektorami szpitali i pozwalamy na przesuwanie środków z pakietu onkologicznego na inne
świadczenia. Płynność Onkologii jest zachowana. Zapowiadane są duże zmiany w pakiecie
onkologicznym. Na dziś  wydano 1400 kart,  z tego 300 w poz, jesteśmy procentowo  na
przedostatnim miejscu w stosunku do liczby ubezpieczonych w wydawaniu kart.
R.Kolek – chcę się odnieść do tego co będzie na sesji 


