
Niepubliczne szpitale apelują o równe traktowanie-
Dziennik Zachodni, 2 marzec 2007 r. 

 

Nie moŜemy wciąŜ być traktowani po macoszemu i działać na marginesie systemu opieki 
zdrowotnej - stwierdzili wczoraj uczestnicy I Ogólnopolskiej Konferencji Niepublicznych 
Szpitali Samorządowych, którzy spotkali się w Częstochowie. - Wszystkie placówki 
powinny być traktowane tak samo - obiecał im prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
Andrzej Sośnierz. 

Konferencję zorganizowało stowarzyszenie zrzeszające 21 z 47 działających w Polsce szpitali niepublicznych. Ma 
swoją siedzibę w Kluczborku, gdzie w 2000 roku władze powiatu oddały zadłuŜony szpital w ręce spółki prawa 
handlowego. Dziś szpital nie ma długów i radzi sobie dobrze, ale pacjenci niezadowoleni z likwidacji publicznej 
placówki zaskarŜyli uchwałę powiatu do sądu. Dopiero w listopadzie ubiegłego roku NSA w Warszawie stwierdził 
ostatecznie, Ŝe szpitale mogą być prowadzone przez tego rodzaju spółki. - Na ten wyrok czekało wielu innych 
powiatów w Polsce - powiedział kluczborski starosta Piotr Pośpiech. Kluczborskie starostwo reprezentował przed 
NSA prof. Michał Kulesza, współtwórca reformy samorządowej i wielki zwolennik prywatyzacji szpitali. 

- Reforma słuŜby zdrowia utknęła w martwym punkcie. Pieniądze miały iść za pacjentem, tymczasem mamy dziś 
powtórkę z systemu budŜetowego ze wszystkimi jego wadami. Największa to reglamentowanie usług medycznych 
według niejasnych reguł - mówił w Częstochowie Kulesza. 

Przedstawiciele sprywatyzowanych szpitali narzekali, Ŝe NFZ traktuje je gorzej niŜ placówki publiczne, które nie 
tylko dostają lepsze kontrakty, ale teŜ są co jakiś czas oddłuŜane przez państwo. Wyjątkiem jest oddział NFZ w 
Opolu, który ze wszystkimi szpitalami rozmawia tak samo. 

- Dla nas liczy się zadowolenie pacjenta, a nie forma własności placówki. Mamy w regionie szpitale publiczne, 
konsorcja szpitali, placówki prowadzone przez spółki a nawet wydzierŜawione prywatnym firmom. Dla wszystkich 
jest miejsce - przekonywał dyrektor opolskiego Funduszu Kazimierz Łukawiecki. 

Prezes Sośnierz przyznał, Ŝe sprywatyzowane szpitale radzą sobie dobrze, ale to nie znaczy, Ŝe publiczne nie mają 
przed sobą przyszłości. 

- Wszystko zaleŜy od tego, czy kieruje nimi dobry menedŜer. Niestety, dziś bohaterem polskiej słuŜby zdrowia jest 
dyrektor zadłuŜonego szpitala, który boi się komornika. I to trzeba zmienić - powiedział Sośnierz. • 

Marek Świercz   
 



 

Anestezjolodzy nie dostaną obiecanych pieniędzy-
Dziennik Zachodni, 1 marzec 2007 r. 

 

Ministerstwo Zdrowia nie da anestezjologom obiecanego pod koniec zeszłego roku, 30-
procentowego dodatku do pensji. To oznacza, Ŝe wielu z nich wyjedzie z kraju. 

A władze nie mają pomysłu jak ich zatrzymać. - Jestem potwornie zmęczony pracą. Nie wiem, jak długo jeszcze 
wytrzymam - mówi Tomasz Anasiewicz, szef anestezjologii z Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Od półtora 
roku w duŜym szpitalu funkcję anestezjologa pełni tylko on i koleŜanka. We dwójkę na zmianę pełnią dyŜury, 
opiekują się operowanymi pacjentami. Bywa, Ŝe jednocześnie nadzorują zabiegi w trzech salach. Ryzykują. Ale nie 
mają wyjścia. Mimo rozpaczliwych wysiłków chętnych do pracy na ich oddziale brak. Wyjechali za granicę lub się 
do tego przygotowują. 

Od 1 stycznia anestezjolodzy mieli dostać wysokie dodatki. To miało zatrzymać ich w kraju. - Dodatku nie będzie - 
mówi teraz wiceminister zdrowia, Bolesław Piecha. - Gdyby był, rodziłby tylko nieporozumienia. Zaraz przyszliby 
po pieniądze ortopedzi. 

Tyle, Ŝe anestezjologów jest w Polsce za mało - o 20 proc. według danych ministerstwa, a o 30 proc. - według 
branŜowego związku zawodowego. - Jeśli ilość wyjazdów zagranicę się utrzyma, w grudniu nie będzie miał kto 
asystować przy operacjach - ostrzega Dariusz Kuśmierski, szef Związku Zawodowego Anestezjologów. Według 
szacunków związkowych w ciągu najbliŜszych dwóch lat kraj opuści następnych 500 lekarzy. - Nie pojmuję, 
dlaczego wydajemy na wykształcenie lekarza setki tysięcy złotych, a potem nie potrafimy go zatrzymać w kraju - 
dodaje Kuśmierski. 

Z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie uciekły ostatnio dwie doświadczone lekarki. Obie z drugim 
stopniem specjalizacji. Jedna, samotna, spakowała walizki i wyjechała do Francji. Tam zarabia 5 tys. euro 
miesięcznie. W tygodniu pracuje 19 godzin. W Lublinie za 60-80 godzin tygodniowo, na jej konto wpływało ok. 3 
tys. zł. 



- Druga koleŜanka z męŜem ginekologiem i dwójką dzieci wyjechała do Hiszpanii. Obie dzwonią i mówią: 
PrzyjeŜdŜajcie! To bajka! Inne Ŝycie! - relacjonuje Mariusz Jankowski, szef anestezjologii w Lublinie. Na jego 
oddziale pracuje trzech rezydentów. Nie ukrywają, Ŝe gdy tylko zrobią specjalizację wykupią bilety na samolot w 
jedną stronę. Podobnie myślą ich koledzy w całym kraju. Skończą tu studia, zrobią specjalizacje i wyjadą. Nikt nie 
próbuje ich zatrzymać. 

Wiceminister Piecha na to, Ŝe anestezjolodzy i tak zarabiają więcej niŜ inne grupy lekarzy. 

- Z ankiety, którą przeprowadzono w 400 szpitalach wynika, Ŝe rekordzista miesięcznie dostaje 48 tys. zł. Kiedy to 
zobaczyłem, myślałem, Ŝe ktoś zapomniał postawić przecinka. Średni dochód to 7 tys. zł. Czy to mało? - pyta 
wiceminister. I dodaje, Ŝe dodatek i tak nie zrównałby wysokości zarobków krajowych z tymi np. w Wielkiej 
Brytanii. A tam dobry anestezjolog rocznie moŜe zarobić od 60 do 80 tys. funtów. 

Związkowcy twierdzą, Ŝe wiceminister nie jest precyzyjny. Jest grupa lekarzy w duŜych ośrodkach, która zarabia 
nieźle. Ale większość, zwłaszcza ci z małych miast, ma problemy ze związaniem końca z końcem. Na rękę z 
dyŜurami dostają średnio 2,5-3 tys. zł. - Z obecnymi ministrami rozmawiamy juŜ pół roku. Mamy tylko obietnice. 
Pieniądze są na wykup półtusz wieprzowych, a na ratowanie Ŝycia pacjentów nie ma - irytuje się Kuśmierski. - 
Przed Sejmem z tego powodu się nie spalę. Ale innych form protestu nie wykluczam - kontynuuje. 

10 lat temu anestezjolodzy pokazali, Ŝe potrafią dbać o swoje interesy. Zastrajkowali w całym kraju. I jako jedyni 
wywalczyli pieniądze. Teraz teŜ są zdeterminowani. Jednak zamiast odejść od pacjentów spakują walizki i wyjadą, 
to kto zajmie się pacjentami? 

Doktor Tomasz Anasiewicz z Zamościa, który pracowników tej specjalności szuka od półtora roku ma pomysł: - 
Sprowadzę anestezjologów z Ukrainy. Jakoś przekonam do tego izbę lekarską. Jak się nie zgodzą, to kaŜę im 
samym znieczulać pacjentów. 

Aldona Minorczyk-Cichy   
 


