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Zapytanie poselskie w przedmiocie redukcji ryczałtów dla szpitali jednoimiennych

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia   2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja 
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195 
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia    1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327) 30 lipca
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie: 

 

            Ostatnimi dniami w mediach pojawiły się niepokojące informacje o tym, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia (zwany dalej:   ) zdecydował się na redukcję ryczałtów dla tzw. szpitali NFZ
jednoimiennych (zajmujących się leczeniem pacjentów chorych na COVID-19). Wśród 
poszkodowanych tą decyzją, znalazły się placówki z Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, 
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Poznaniu i Zielonej Górze ( https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-nfz-redukuje-ryczalty-
 - dostęp: 09.07.20r.).  szpitalom-skierowanym-do-walki-z-covid-19-4632509

            Zgodnie z § 4 ust. 2 zarządzenia nr 32/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 dodatkowe finansowanie dla szpitali jednoimiennych miało być niezależne od innego 
rodzaju świadczeń. Teraz jednak – jak podają media – NFZ wskazuje, iż szpitale otrzymały już 
wsparcie i w związku z tym musi nastąpić redukcja ryczałtów ( https://www.msn.com/pl-pl/news
/other/nfz-dofinansowa-c5-82-szpitale-w-zwi-c4-85zku-z-walk-c4-85-z-covid-19-teraz-zmniejsza-

 - dostęp: 09.07.20r.).  roczne-rycza-c5-82ty/ar-BB16x3t4

            Działanie takie należy uznać za bardzo krzywdzące, bowiem godzi w inne segmenty 
pracy placówek medycznych, niezwiązane z walką z COVID-19. Dlatego też należy postulować 
natychmiastowe wstrzymanie obniżania ryczałtów dla tzw. szpitali jednoimiennych. 
Jednocześnie przypominam Panu ministrowi, ze na moje zapytanie na jednym z posiedzeń 
Sejmu otrzymałem od Pana zastępcy odpowiedź, że niewykonane ryczałty w szpitalach 
jednoimiennych nie będą ograniczane ze względu na ich niewykonanie tylko będzie wydłużony 
czas w jakim będą musiały być wykonane w związku z tym, iż szpital pełnił rolę szpitala 
jednoimiennego. 

 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami: 

 1.    Czy Ministerstwo Zdrowia planuje interwencję ws. obniżek ryczałtów dla tzw. szpitali 
jednoimiennych? Jeśli tak, to kiedy zostanie ona podjęta? 

 2.    Czy Ministerstwo Zdrowia posiada wiedzę o obniżce ryczałtów dla tzw. szpitali 
jednoimiennych? Jeśli tak, to jakie jest stanowisko resortu w tej sprawie i czym jest ono 
motywowane? 

 

….………………

Poseł na Sejm RP

IX kadencji
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