
Religa nie wyklucza prywatyzacji szpitali – Dziennik,
18 października 2007 r.

"Jesteśmy ludźmi rozsądnymi i nie mówimy: umrzemy i nigdy nie pozwolimy nic
sprywatyzować. Prawo na to pozwala i są sytuacje, kiedy moŜna to zaakceptować" -
przyznał minister zdrowia Zbigniew Religa. Dodał, Ŝe gdyby to od niego zaleŜało, słynna
reklamówka PiS, zarzucająca PO chęć prywatyzacji szpitali, wyglądałaby inaczej.

Religa mówił, Ŝe jego zdaniem, w Polsce muszą być dwa sektory medycyny: silny publiczny, o który
trzeba dbać i na który trzeba mieć pieniądze, i medycyna prywatna, ale taka, "która sama się rozwija
i sama się tworzy".

"Chcemy medycyny publicznej, nie ma Ŝadnej tendencji - ani u mnie personalnie, ani w PiS, ani w
rządzie - do prywatyzacji wszystkich jednostek" - zapewnia Religa. I przyznaje, Ŝe prywatyzacji
szpitali PiS, a takŜe on sam, nie wyklucza. "Są jednostki, o których w ogóle nigdy nie wolno pomyśleć,
Ŝeby je prywatyzować. To są instytuty, szpitale akademii medycznych, szpitale wielospecjalistyczne -
one muszą zawsze być publiczne" - podkreślił Religa.

Nawiązując do spotu wyborczego PiS, w którym partia ta zarzuca Platformie chęć sprywatyzowania
szpitali, profesor stwierdził, Ŝe podtrzymuje wypowiedziane w nim słowa. Przyznał jednak, Ŝe nie znał
scenariusza reklamówki. Gdyby go znał, wprowadziłby w nim pewne zmiany.

Posłanka Ewa Kopacz przypomniała, Ŝe w sierpniu tego roku minister zdrowia Zbigniew Religa w
wywiadzie dla "Newsweeka" powiedział wyraźnie, Ŝe "nie jest przeciwnikiem prywatyzacji szpitali".
Zaś szef NFZ Andrzej Sośnierz mówił, Ŝe prywatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem problemów
słuŜby zdrowia.

"W resorcie zdrowia nie ma ustawy o prywatyzacji szpitala" - zapewnia tymczasem wiceminister tego
resortu Bolesław Piecha. Kategorycznie zaprzecza teŜ, by takie plany miał prof. Religa.

Piecha zapewnia, Ŝe w ministerstwie pracuje się jedynie nad projektem zmiany ustawy o ZOZ-ach.
Ustawa ta ma wzmocnić nadzór właścicielski nad szpitalami, czyli - mówiąc prościej - zobowiązać
samorządy powiatowe i wojewódzkie, które są właścicielami większości polskich szpitali, do lepszej
kontroli placówek. I, co najwaŜniejsze, do wzięcia odpowiedzialności za ich zadłuŜenie. Oznacza to, Ŝe
samorządy będą musiały na bieŜąco spłacać szpitalne długi.

Według Piechy, w Polsce jest obecnie ok. 700 szpitali, w tym 100-120 szpitali niepublicznych, ze 100-
procentowym udziałem właścicielskim samorządu. Są to spółki prawa handlowego. Prywatnych
szpitali, z prywatnym właścicielem, jest według Piechy 7-8.

Violetta Baran, PAP

Niepubliczne szpitale takŜe leczą bezpłatnie – Gazeta Prawna,
18 paxdziernika 2007 r.

• W Polsce jest ponad 222 niepublicznych szpitali

• Prywatne placówki ochrony zdrowia równieŜ podpisują kontrakty z NFZ

• Szpitale niepubliczne nie mają długów, a ich koszty funkcjonowania są niŜsze

Oprócz 700 publicznych szpitali działa w Polsce 170 prywatnych. Do tego dochodzi jeszcze ponad 50
niepublicznych szpitali samorządowych, które równieŜ przekształciły się w spółki prawa handlowego.
RóŜnica między nimi polega na tym, Ŝe w tych pierwszych udziały naleŜą wyłącznie do prywatnych
inwestorów, natomiast w szpitalach samorządowych najczęściej udziałowcem większościowym jest



podmiot publiczny, czyli np. powiat. Wszystkie mają kontrakty z NFZ. Oznacza to, Ŝe pacjenci są tam
leczeni bezpłatnie.

W 2007 roku wartości kontraktów prywatnych szpitali z funduszem ma przekroczyć 600 mln zł.
Przewaga szpitali niepublicznych nad ich publicznymi odpowiednikami polega równieŜ na tym, Ŝe
kontrakt z NFZ nie oznacza dla nich jedynego źródła finansowania. Mogą bowiem wykonywać na
rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ takŜe świadczenia odpłatnie, czego nie mogą robić szpitale
działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Prywatne placówki nie mają długów, prowadzą przejrzystą politykę finansową, a zarządzający nimi
ponoszą pełną odpowiedzialność za sytuację w swoich zakładach.

Siła prywatnych

Zgodnie z danymi resortu zdrowia, szpitale niepubliczne stanowią 21 proc. liczby szpitali. Posiadają
ponad 8 tys. łóŜek. W prywatnych szpitalach jest zdecydowanie krótszy okres hospitalizacji
pacjentów. Pacjent przebywa tam średnio 5,5 dnia, a w zakładzie publicznym - 6,6 dnia. Koszty są
więc niŜsze.

Zdaniem zarządzających prywatnymi zakładami ochrony zdrowia świadczy to o tym, Ŝe lepiej i
efektywniej wykorzystują one swoje zasoby.

- Funkcjonowanie szpitala niepublicznego jest tańsze średnio o około 30 proc. w porównaniu z
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - podkreśla Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych.

Szpitale niepubliczne, których udziałowcami się prywatni inwestorzy, podkreślają, Ŝe nie mogą sobie
pozwolić na nieliczenie kosztów. Jeszcze bardziej restrykcyjną politykę finansową prowadzą te, które
zdecydowały się na wejście na giełdę. Obecnie na warszawskim parkiecie moŜna kupić akcję
Swissmed Centrum Zdrowia z Gdańska oraz EMC Instytut Medyczny. Wejście na giełdę to przede
wszystkim szansa dla firm medycznych na zdobycie dodatkowego kapitału na dalszy rozwój. Dzięki
temu placówki rozszerzają swoją działalność o usługi, których brakuje w danym regionie.

- Jedną z ostatnio oddanych inwestycji jest lądowisko dla szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR),
który od września działa w Szpitalu św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. To jedyny prywatny SOR
w kraju - mówi Aneta Bawiec, rzecznik prasowy EMC.

Coraz szerszy zakres usług

Dzięki przejrzystej polityce finansowej oraz dodatkowym pieniądzom na inwestycje, prywatne szpitale
przyjmują więcej pacjentów i zmniejszają wydatki, nie przedłuŜając niepotrzebnie hospitalizacji.

- Tylko w 2006 roku udzieliliśmy 160 tys. porad i wykonaliśmy 3 tys. zabiegów w całkowitym
znieczuleniu - mówi Roman Walasiński, prezes zarządu Swissmed Centrum Zdrowia, prywatnego
szpitala w Gdańsku.

Często powtarzany zarzut pod adresem prywatnych placówek medycznych, Ŝe wykonują ograniczony
zakres usług zdrowotnych, jest więc nieprawdziwy. Coraz częściej zaczynają się one bowiem
specjalizować w zabiegach z zakresu chirurgii, ortopedii, kardiochirurgii czy neurologii. Tak jest np. w
przypadku szpitala Damiana, który specjalizuje się w zabiegach laryngologicznych czy urologicznych.

- Rocznie szpital przeprowadza ponad 10 tys. hospitalizacji. Postawiliśmy m.in. na rozwój oddziału
hematologicznego. Działamy na podstawie kontraktu z NFZ, którego wartość w tym roku przekroczy
20 mln zł - mówi Krzysztof Tuczapski, dyrektor niepublicznego szpitala w Zamościu.

Szpitale niepubliczne przyjmują równieŜ pacjentów z zagroŜeniem zdrowia i Ŝycia.

- Wszystkie, niezaleŜnie od formy własności, muszą przestrzegać przepisów ustawy o zakładach
opieki zdrowotnej. Dlatego nie mam prawa odmówić pacjentowi udzielenia pomocy medycznej w
sytuacji zagroŜenia jego Ŝycia lub zdrowia - podkreśla Roman Walasiński.



W takiej sytuacji prywatny szpital nie ma równieŜ prawa uzaleŜniać pomocy od wniesienia przez
pacjenta jakichkolwiek opłat.

Niepubliczny a samorządowy

Te samorządy powiatowe, które zdecydowały się na przekształcenie zadłuŜonych publicznych szpitali
w spółki, nie Ŝałują decyzji.

- Szpital w Kluczborku, który został przekształcony w niepubliczny szpital samorządowy, działa juŜ
trzy lata. śałuję, Ŝe tak krótko - mówi Stanisław Rakoczy, starosta powiatu kluczborskiego.

Przed zmianą formy własności placówka była zadłuŜona, miesięcznie przynosiła 300 tys. zł strat.
Szpital został postawiony w stan likwidacji. Samorząd, jako jego organ załoŜycielski, przejął dług
placówki i go spłacił.

Od czerwca jako spółka prawa handlowego działa takŜe były SP ZOZ w Malborku, przekształcony w
Niepubliczne Powiatowe Centrum Zdrowia. Wcześniej dług szpitala wynosił 30 mln zł.

- Przeprowadziliśmy juŜ restrukturyzację zatrudnienia części pracowników administracji. Wielu
pracowników medycznych przeszło na kontrakty - mówi Barbara Kwińska, dyrektor do spraw
medycznych placówki z Malborka.

Renata JaŜdŜ-Zaleska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych (OSNSS), podkreśla, Ŝe szpitale, które zmieniły formę prawną w niepubliczne
placówki samorządowe wciąŜ naleŜą do podmiotu publicznego.

- Dlatego ja nie nazywam tego prywatyzacją. W ponad 82 proc. właścicielami szpitali są wciąŜ
powiaty, w 11,6 proc. miasto (np. prezydent), a tylko w 9,6 proc. udziałowcami są równieŜ podmioty
prywatne - dodaje szefowa OSNSS.

Niepubliczne szpitale działają na podstawie kodeksu spółek handlowych, który w bardzo restrykcyjny
sposób określa poziom odpowiedzialności zarządzających spółkami za ich wynik finansowy.

- Ta odpowiedzialność w przypadku szpitali funkcjonujących jako SP ZOZ jest fikcyjna. Dyrektor nie
musi dbać o finanse placówki, bo nie obawia się Ŝadnych restrykcji, jeŜeli go zadłuŜy. W końcu dług i
tak przechodzi na organ załoŜycielski szpitala, czyli ostatecznym rozrachunku na Skarb Państwa -
mówi Krzysztof Tuczapski.

Jeszcze kilkanaście samorządów zamierza przekształcić publiczne szpitale w spółki prawa
handlowego. Decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze do końca tego roku.
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