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TEMAT DNIA  
 
Gościem była Edyta Karasek, dyrektor do spraw sprzedaŜy EMC Instytutu Medycznego. 
 
Plan ratunkowy dla zadłuŜonych szpitali juŜ jest! 
 
Przyjęty przez rząd plan doraźnej pomocy przewiduje, Ŝe zadłuŜone szpitale dostaną w ciągu 
trzech lat 750 milionów złotych. Z tego w tym roku będzie to 150 milionów złotych dla 
jedenastu szpitali. Jako pierwszy pomoc dostanie zadłuŜony szpital akademicki we Wrocławiu. Rządowa 
pomoc nie jest lekiem na całe zło. Przykład szpitala w Zamościu pokazuje, Ŝe lepszym wyjściem 
moŜe być prywatyzacja. Jeszcze trzy lata temu szpitalowi miejskiemu, zadłuŜonemu na blisko 30 
milionów złotych, groziła likwidacja. By nie dopuścić do krachu, jego organ załoŜycielski, samorząd 
Zamościa, zdecydował o likwidacji publicznej placówki. Od stycznia 2005 roku w szpital działa jako spółka, 
w której 100 procent udziałów ma miasto Zamość. 

 

 
 
Krzysztof Tuczapski, dyrektor niepublicznego szpitala w Zamościu: „Zaczynając proces 
restrukturyzacji szpitala i rozmawiając z załogą, powiedziałem - proszę dać mi 2-3 lata spokoju, jeśli 
chodzi o działania naprawcze, by szpital stanął na nogi. Działania załogi i kadry zarządzającej przerosły 
moje najśmielsze oczekiwania. Szpital w roku 2005 wypracował czystego zysku 1,6 mln złotych. Jeśli 
chodzi o strukturę, to szpital nie zmniejszył zakresu udzielania świadczeń w zakresie leczenia 
zamkniętego, a wręcz przeciwnie - otworzył wysoko specjalistyczny oddział hematologii, który jest 
drugim jest drugim takim oddziałem na Lubelszczyźnie".  
 
Wyniki niepublicznego szpitala w Zamościu 
 
W 2006 roku szpital w Zamościu dostał od Narodowego Funduszu Zdrowia 18,5 miliona złotych. 
Przychody szpitala wyniosły 2,5 miliona złotych. Na tę sumę złoŜyły się: dzierŜawa pomieszczeń dla 
ambulatorium, stomatologii, stacji dializ, dzierŜawa kiosków, apteki, barku, restauracji i przychody z 
reklam umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz szpitala. Utrzymanie zamojskiego szpitala kosztowało w 
ubiegłym roku 18 milionów 200 tysięcy złotych (pensje pracowników, zakup leków, sprzętu, koszty 
badań, remontów). W 2006 roku szpital w Zamościu zarobił milion sto tysięcy złotych. Warto podkreślić, 
Ŝe w 2004 roku - przed przekształceniem szpitala w spółkę handlową - zamojska placówka miała stratę - 
8 milionów 400 tysięcy złotych i 30 milionów długu. 
 

 



 

 
 
Inny sposób na szpitale ma giełdowa spółka EMC Instytut Medyczny. W tym roku chce przejąć 
co najmniej dwie placówki, rozbudowując swoją sieć do siedmiu zakładów. Zarząd spółki 
rozmawia w tej sprawie z kilkunastoma samorządami w Polsce. W sieci EMC działa dziś pięć szpitali - 
szpital specjalistyczny z przychodnią - wybudowany w 2001 roku, jako pierwszy niepubliczny szpital we 
Wrocławiu oraz cztery przejęte od samorządów. Są to placówki w Ząbkowicach Śląskich na Dolnym 
Śląsku, Ozimku w opolskiem, Świebodzicach w dolnośląskiem i Kamieniu Pomorskim na Pomorzu 
Zachodnim. KaŜda z placówek musiała przejść przez restrukturyzację: zatrudnienia, kosztów i finansów. 
KaŜda została doinwestowana. 
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