
KTO ZAPŁACI ZA DŁUGI SZPITALI PUBLICZNYCH?

Warszawa, 5 lutego 2007 roku – Jak moŜna efektywnie zarządzać szpitalami i kto zapłaci
za długi szpitali publicznych - na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji
prasowej, zorganizowanej 5 lutego 2006 r. przez Konfederację Pracodawców Polskich i
działającą przy KPP - Korporacj ę Zdrowe Zdrowie. - Na tej sali są obecni praktycy, którzy
przeszli długą drogę od zarządzania publicznymi jednostkami słuŜby zdrowia, poprzez proces
ich przekształcenia, do tworzenia niepublicznych, wieloprofilowych szpitali. – powiedział
prowadzący spotkanie wiceprezydent KPP, Andrzej M ądrala. - Podkreślam „niepublicznych
wieloprofilowych”, poniewaŜ powszechnym równieŜ stało się przekonanie, Ŝe niepubliczne
szpitale działają w dochodowych niszach ochrony zdrowia, a powikłania i trudne przypadki
odsyłają do szpitali publicznych. Nie jest to prawdą i chcemy raz jeszcze o tym Państwa
poinformować.

Korporacja „Zdrowe Zdrowie” Konfederacji Pracodawców Polskich zrzesza większość
niepublicznych szpitali, w tym jednostki pełnoprofilowe. tj. samorządowe niepubliczne
szpitale, działające w formie spółek skarbu państwa, jak i niepubliczne, właścicielskie szpitale
(więcej o Korporacji na www.kpp.org.pl).

Ostatnie wydarzenia we wrocławskiej Klinice Hematologii Dziecięcej pokazały brak wizji
państwa w zakresie funkcjonowania szpitali w Polsce. Wystarczył wyrok Trybunał
Konstytucyjny z 9 stycznia br., który uznał przepis kodeksu postępowania cywilnego
stawiający wierzycieli szpitali w innej sytuacji niŜ wierzycieli innych instytucji i firm za
niezgodny z konstytucją, aby pokazać prawdę o sytuacji szpitali w Polsce, o zaniechaniach
systemowych w przedmiotowym zakresie.

MoŜna wymieniać wiele przyczyn zadłuŜenia publicznych szpitali, jak:
� niezbilansowanie przychodów z kosztami,
� wzrost kosztów pracy,
� nieskoordynowane, niepotrzebne zakupy sprzętów,
� bezczynność organów załoŜycielskich.

W ocenie Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Konfederacji Pracodawców Polskich, brak
odwaŜnych, racjonalizatorskich, efektywnych decyzji w zakresie przekształceń i likwidacji,
zahibnerował polski system szpitalnictwa, doprowadzając do sytuacji skrajnych, w którym
hierarchia funkcjonowania państwa została zaburzona. Sytuacji, w której dwóch ministrów -
zdrowia i finansów - rozwiązuje jednostkowy, aczkolwiek bardzo społecznie wraŜliwy
problem zadłuŜenia około 200 mln wrocławskiej Kliniki.

UwaŜamy Ŝe dotychczasowe oddłuŜenie szpitali naleŜy określić jako działania doraźne,
marnotrawiące środki publiczne.  Stoimy na stanowisku, Ŝe szpitale w Polsce są - z powodów
uwarunkowań formalno – prawnych, w jakich funkcjonują - nieracjonalnie gospodarowane.
Jesteśmy głęboko przekonani, Ŝe moŜna efektywnie zarządzać publicznymi środkami, czego
przykładem mogą być doświadczenia członków Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Konfederacji
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Pracodawców Polskich. Zrzesza ona 169 szpitali, w tym niepubliczne wieloprofilowe szpitale
samorządowe. Podmioty te, dokonując odwaŜnych przekształceń, zniwelowały często
wielomilionowe zadłuŜenia przejmując cesje kontraktów NFZ, czyli ten sam zakres
świadczonych usług medycznych, co niewydolne Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki
Zdrowotnej. Obecnie wypracowują zysk. Oczywiście, nie ma jednej recepty na oddłuŜenie
szpitali. UwaŜamy, Ŝe naleŜy zacząć od restrukturyzacji zakupów świadczeń medycznych. W
końcu odejść od kupowania infrastruktury i szpitali na rzecz kupowania usług medycznych.
Problem nie leŜy wyłącznie w funkcjonowaniu NFZ. Fundusz dysponuje pulą środków, która
de facto nie jest przeznaczona na finansowanie usług medycznych zapewnianiu potrzeb
zdrowotnych obywateli, a na finansowanie i utrzymanie szpitali. Dostrzegamy, jak wielki jest
poziom marnotrawstwa w szpitalach. Proponujemy zmiany organizacyjno – prawne zakładów
opieki zdrowotnej. Sądzimy, Ŝe formuła SPZOZ-ów się wypaliła. Samodzielność tych
zakładów jest pozorna a ograniczenia organizacyjno – prawne uniemoŜliwiają efektywne
zarządzanie.

Gościem KPP był Wojciech Misiński, ekspert z Centrum im. Adama Smitha, który
wypowiedział się na temat przyczyn i konsekwencji zadłuŜenia szpitali publicznych oraz roli
organów załoŜycielskich szpitali.

W Polsce nie ma określonych celów polityki zdrowotnej dotyczących szpitali. Instytucja
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej została wypaczona. Konieczne są
zmiany organizacyjno-prawne. Na te tematy mówili: Krzysztof Bukiel - przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Piotr Gerber - prezes EMC Instytut
Medyczny SA oraz Wojciech Misiński.

O tym, Ŝe ze środków publicznych – Narodowego Funduszu Zdrowia - moŜna efektywnie
zarządzać szpitalami przekonywali praktycy: Krzysztof Tuczapski, wiceprezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Prezes
Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. oraz Józef Tomasz Juros, dyrektor Szpitala
Św. Rocha w Ozimku. Pokazali przykłady pełnoprofilowych niepublicznych szpitali i szpitali
przekształconych w samorządowe spółki skarbu państwa – na podstawie ich wyników
finansowych, inwestycji, zatrudnienia personelu, przychodów NFZ i komercyjnych oraz
innowacyjnych metod zarządczych.

Propozycje na przyszłość - w zakresie zmian organizacyjno – prawnych, zmiany sposobu
zarządzania szpitalami oraz restrukturyzacji świadczeń medycznych – zaprezentowali: Michał
Kamiński - doradca Prezydenta KPP oraz Adam Kozierkiewicz - dyrektor Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców Prywatnej SłuŜby Zdrowia.
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