Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Katowice, dnia 08 maja 2013 r.
Znak: KOZ/0723/8/1/2013
Szanowny Pan
Sławomir Neumann
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,
W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r. znak: MZ-OZG-70-31131-10/EK/13,
za którym przesłano do zaopiniowania projekty rozporządzeń:
1. Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej,
2. Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego,
uprzejmie informuję, co następuje.
W zakresie projektu pierwszego z wymienionych aktów prawnych Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach nie wnosi uwag.
Natomiast wobec zapisu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego nakładającego obowiązek
zapewnienia środka transportu sanitarnego, stacjonującego w lokalizacji, w której udzielane są
świadczenia gwarantowane oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki
lekarskiej porównywalnej z udzieloną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wnosi zastrzeżenie. W tym względzie na
stanowisko Uczelni wpłynął głównie fakt, iż proponowane rozwiązanie będzie powodować
nieuchronny wzrost kosztów funkcjonowania poszczególnych podmiotów leczniczych, co przy
i tak trudnym położeniu finansowym większości placówek medycznych w kraju stanowiło będzie
zasadniczy czynnik dodatkowej destabilizacji ich sytuacji materialnej. Wskazać tu bowiem
należy, iż znacznym obciążeniem finansowym nie będzie jedynie nabycie specjalistycznego
środka transportu sanitarnego ale także jego wyposażenie w profesjonalny sprzęt i aparaturę
medyczną, koszty bieżącej eksploatacji oraz przede wszystkim koszty utrzymania zespołu
ratownictwa medycznego. Dodatkowo, oceniając ten akt prawny wskazać należy, na
niedostrzeganie przez Ustawodawcę wszystkich skutków proponowanej regulacji. A mianowicie
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w uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że unormowanie to nie wywiera wpływu na
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, co biorąc pod uwagę fakt, że ww. koszty
wywierać będą zgoła inne skutki w przypadku małego, najczęściej jednoprofilowego szpitala,
a inne w przypadku wielospecjalistycznej placówki medycznej uznać należy za nieuzasadnione.
Dodatkową wątpliwość w kontekście zasadności wprowadzenia planowanych w ww. zakresie
zmian budzi konstatacja Ustawodawcy, że planowana regulacja nie będzie miała zasadniczego
wpływu na stan zdrowia populacji. Powyższe może budzić zapytanie o meritum jej
wprowadzenia.
Mając na uwadze zaprezentowane w treści niniejszego pisma stanowisko Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odnośnie planowanej zmiany legislacyjnej,
nakładającej na podmioty lecznicze obowiązku zapewnienia środka transportu sanitarnego,
stacjonującego w lokalizacji, w której udzielane są świadczenia gwarantowane oraz
w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej
z udzieloną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego negatywnie opiniuję projekt
Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
podpis na oryginale pisma
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