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w sprawie koniecznych zmian w systemie ochrony zdrowia

1. Związek Powiatów Polskich zawsze wspierał wszelkie działania mające na celu
usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
Z zadowoleniem przyjęliśmy także propozycje zawarte w projekcie ustawy
o działalności leczniczej, która w swoim założeniu powinna ułatwić samorządom
prowadzenie i przekształcenie placówek służby zdrowia. Jednocześnie zwracamy
uwagę na konieczność dokonania zmian w tej ustawie, dotyczących:
- wydłużenia okresu udzielania wsparcia finansowego dla samorządów planujących
przekształcenie zadłużonych palcówek,
- poszerzenia mechanizmów wsparcia procesu przekształceń o udzielanie dotacji na
pokrycie zobowiązań cywilno – prawnych,
- wprowadzenia możliwości wykorzystania dotacji z budżetu państwa nie tylko na
realizacje zadań dotyczących ochrony zdrowia, ale także spłatę zaciągniętych
kredytów i wykup obligacji.
Uważamy wprowadzenie tych zmian za konieczne, może się bowiem okazać,
że samorządy nie będą mogły skorzystać ze wsparcia przewidzianego w ustawie
z przyczyn od siebie niezależnych.
2. Jednym z zadań samorządów powiatowych jest realizacja zadań z zakresu promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Obecnie chcąc realizować tego typu program
samorządy zmuszone są do ich finansowania ze środków własnych. W związku
z powyższym wnosimy o wprowadzenie w przepisach ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, możliwości
współfinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia samorządowych programów
zdrowotnych. Takie rozwiązanie będzie korzystne przede wszystkim z punktu
widzenia pacjenta i pozwoli na bardziej efektywne wydatkowanie środków
publicznych oraz powiązanie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz działań
leczniczych.

3. Postulujemy o wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających samorządom
terytorialnym na prowadzenie regionalnej i lokalnej polityki zdrowotnej. Pierwszym
krokiem
w tym kierunku byłoby wprowadzenie prawa i obowiązku dla
samorządów terytorialnych – opracowywania i realizacji regionalnych i lokalnych
strategii zdrowotnych, które wiązałby, w pewnym wymiarze Narodowy Fundusz
Zdrowia.
4. Negatywnie oceniamy zmiany wprowadzane w systemie państwowego ratownictwa
medycznego. Nadmierna konsolidacja rejonów operacyjnych, brak jednoznacznych
zasad współpracy ze strażą pożarną oraz groźba zniweczenia dotychczasowych
nakładów samorządów na wyszkolenie i wyposażenie zespołów ratowniczych,
mogą doprowadzić do destabilizacji systemu ratownictwa medycznego. Mogą być
także powodem osłabienia systemów koordynacji działań podejmowanych na
szczeblu lokalnym, a dotyczących bezpieczeństwa publicznego oraz zarządzania
kryzysowego.
5. Również pilnej korekty wymagają przepisy regulujące zasady funkcjonowania
opieki nocnej i świątecznej, bowiem aktualne skutkować mogą pogorszeniem
dostępności do usług medycznych, szczególnie w terenach słabo zaludnionych.
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