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Nierynkowa sieć szpitali

Administracyjne budowanie sieci szpitali jest złym rozwiązaniem. Ono tylko niszczy i tak
skromne mechanizmy rynkowe, którym udało się zaistnieć w systemie ochrony zdrowia.

■ Jak pan ocenia projekt ustawy o sieci szpitali przygotowany przez resort zdrowia?

– Boję się odgórnych decyzji, które są podejmowane przez ludzi, którzy nie ponoszą ich
finansowych skutków. Nie znam Ŝadnego przypadku w ochronie zdrowia, gdzie odgórnie
narzucone rozwiązanie sprawdziłoby się. Poza tym, w sytuacji tworzenia takiego prawa
zawsze istnieją obawy o wpływy lobbystyczne.

■ Sugeruje pan, Ŝe o sieci szpitali decydują lobbyści?

– Nie mówię, Ŝe Ministerstwo Zdrowia ma pozycję lobbysty. Mówię, Ŝe lobbyści przy takich
rozwiązaniach, jakie są proponowane w projekcie ustawy o sieci szpitali, mają bardzo duŜe
pole do popisu. W tych dziedzinach gospodarki, gdzie funkcjonują mechanizmy rynkowe,
działania lobbystyczne okazują się nieskuteczne. Często słyszymy, Ŝe instrumenty rynkowe
nie działają w systemie ochrony zdrowia. Ich faktycznie nie ma, ale na styku pacjent – lekarz.
Nieprawdą natomiast jest, Ŝe mechanizm rynkowy nie odgrywa Ŝadnej roli tam, gdzie
zazębiają się działania na linii szpital – organ załoŜycielski. Pomysł budowy odgórnie
ustalonej sieci szpitali niszczy i tak skromne zasady rynkowe, które funkcjonują w krajowym
systemie lecznictwa. Zamiast go doskonalić, to projekt ustawy o sieci szpitali moŜe go na
dobre wyeliminować. Pozytywne elementy gry rynkowej widać chociaŜby w szpitalnictwie.
To pacjent wybiera sobie placówkę, w której chce się leczyć.

■ Nie obawia się pan, Ŝe bez odgórnych decyzji organy załoŜycielskie szpitali nie zdecydują
się na ich likwidację lub zmianę profilu działania?

– W kraju juŜ działa kilkadziesiąt niepublicznych szpitali samorządowych, które zostały
powołane w miejsce zadłuŜonych placówek publicznych. Zgadzam się, Ŝe nie kaŜdy
samorząd moŜe ogłosić decyzje o likwidacji podległego mu szpitala, bo często jego
zadłuŜenie przekracza roczny budŜet danego samorządu. Nie ma on więc środków na jego
spłatę.

■ Bardzo często zarzuca się równieŜ tym szpitalom to, Ŝe powstając na bazie szpitala
zadłuŜonego, uniemoŜliwia się jego wierzycielom odebranie swoich pieniędzy.

– Tak, ale pani porusza inny problem. Takie sytuacje to efekt spóźnienia się z decyzjami
związanymi z umoŜliwieniem szpitalom przekształcania się i funkcjonowania w zmienionej
formie prawnej. Tym bardziej naleŜy się cieszyć, Ŝe części samorządów udało się znaleźć
takie rozwiązanie, które okazało się skuteczne. Ich działanie pokazuje, Ŝe nie jest potrzebne
administracyjne budowanie sieci szpitali.

■ Ale być moŜe ustalenie, Ŝe tylko spełniając ustawowe warunki ma się szansę wejść do sieci
jest tym rozwiązaniem, którego potrzebują niektóre samorządy.

– Znam rozwiązanie o wiele prostsze. Czas udowodnić, Ŝe skończyła się era oddłuŜania
szpitali na koszt państwa. Natomiast rząd wciąŜ wysyła sygnały, Ŝe nie warto dbać o stan
finansów placówek lecznictwa, a te szpitale, które to robiły, tylko na tym straciły. To jest
nieuczciwe. Dobrym przykładem jest ostatnia akcja ratunkowa dla zadłuŜonych szpitali
klinicznych zorganizowana przez rząd. Dlatego skończmy dyskusje o tym, Ŝe do tworzenia



wydajnego systemu lecznictwa niezbędne są działania administracyjne. To jest całkowicie
zbędne. W szpitalach, tak jak w kaŜdym innym przedsiębiorstwie, chodzi o dobre
zarządzanie.
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