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Dotyczy: prośba o spotkanie w sprawie wdrożenia rozwiaząń organizacyjnych i finansowych
w Polskiej nefrologii.
Szanowny Panie Ministrze,
biorąc pod uwagę potrzebę wdrożenia kompleksowej koordynowanej, opartej
na wartościach,
nowoczesnej opieki nefrologicznej w Polsce koniecznym staje się
przygotowanie odpowiednich systemowych rozwiązań a w konsekwencji zmian w tym
zakresie świadczeń opieki zdrowotnej.
Nierównomierny populacyjnie rozkład poradni nefrologicznych, niewystarczająca
i niedofinansowana opieka szpitalna w zakresie oddziałów nefrologicznych, nadmierne
wymogi w zakresie zasobów ludzkich, fragmentyzacja opieki, wreszcie niski poziom
świadomości w zakresie prewencji skutkuje tym że Polska jest krajem, w którym liczba
pacjentów nowo włączanych do dializoterapii jest na jednym z najniższych poziomów
w Europie a liczba leczonych na milion jest daleko poniżej średniej Europejskiej .
Rosnąca liczba tzw. late referals czyli późno włączanych pacjentów oraz ich obraz kliniczny
jasno pokazuje, ze nadszedł czas na zmianę która powinna skutkować optymalizacja
wykorzystania ponoszonych nakładów z szczególnym uwzględnieniem jakości i długości życia
pacjentów.
Do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja finansowa ambulatoryjnych stacji dializ.
Dlatego też poza koniecznością przygotowania zmian organizacyjnych niezbędne jest
podjęcie pilnych działań celem dostosowania wyceny produktów z zakresu dializoterapii tak
aby możliwe było utrzymanie obecnego potencjału stanowisk dializacyjnych i liczby
ośrodków dializacyjnych oraz utrzymanie personelu w ośrodkach.
Problemy finansowe, z którymi przyszło się mierzyć skutkują zamykaniem pierwszych
ambulatoryjnych stacji dializ a problemy z utrzymaniem personelu dotykają wszystkich,
w tym również sektor publiczny czego najlepszym przykładem są sytuacje obserwowane
między innymi w Rybniku, Płocku czy też Suwałkach.

Biorąc pod uwagę rosnące lawinowo koszty utrzymania podmiotów leczniczych związane
między innymi z:
a) wzrostem płacy minimalnej, która ma bezpośredni wpływ na koszty usług
i wynagrodzenia w zakresie sprzątania, administracji czy tez służb technicznych,
b) oczekiwaniami finansowymi personelu medycznego, którym świadczeniodawcy nie
są w stanie sprostać przy obecnych wycenach ani konkurować z jednostkami
świadczącymi usługi w innych lepiej wycenionych zakresach,
c) wprowadzenie Polskiego Ładu, który negatywnie wpływa na pensje netto większości
zatrudnionych lekarzy,
d) wzrostem kosztów transportu, wywozu śmieci, energii elektrycznej i gazu,
sprawia, że utrzymanie standardu leczenia, liczby miejsce dializacyjnych staje pod dużym
znakiem zapytania.
Pracodawcy RP pokładają olbrzymia nadzieję w zrozumieniu problemów polskiej nefrologii
i liczą na spotkanie z Panem Ministrem, które byłoby dobrą okazją do kontynuowania
dyskusji o koniecznych zmianach systemowych w zakresie opieki nefrologicznej i wdrożenia
kompleksowej koordynowanej i opartej na wartości nowoczesnej opieki nefrologicznej
zamiast obecnego nieefektywnego systemu.
Uprzejmie proszę Pana Ministra o wyznaczenie terminu spotkania celem przedstawienia
szczegółów dotyczących aktualizacji wyceny przygotowanej na podstawie wyceny AOTMiT,
jak również propozycji nowej organizacji opieki nefrologicznej w Polsce.
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