
„Mi ędzy Ziemią a Niebem” W TVP1

Czy zgadzam się płacić więcej na ubezpieczenie zdrowotny by ratować
szpitale przed zamknięciem?
To pytanie stawia red. Marek Zaj ąc zaproszonym gościom i widzom w programie „Mi ędzy
Ziemią a Niebem” wyemitowanym na Ŝywo w niedzielę (11 lutego 2007r.) w TVP1 o godz.
11.55. Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Chorego, więc dobry to czas, aby zastanowić
się, czy pacjenci w naszym kraju otrzymują taką pomoc medyczną, jaką otrzymać powinni.
Gośćmi programu byli:

• ks. Józef Jachimczak CM – Krajowy Duszpasterz SłuŜby Zdrowia
• Mieczysław Pasowicz – Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.

PapieŜa Jana Pawła II, Prezydent Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów
Szpitali

• Krzysztof Tuczapski – Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. ,
v-ce Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych.

W trakcie dyskusji zaproszeni goście zwracali przede wszystkim uwagę na potrzebę
określenia jasnych zasad funkcjonowania szpitali w Polsce w oparciu o te środki publiczne,
których dysponentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwrócono uwagę, Ŝe mając takie
same pieniądze są szpitale zarządzane dobrze, przynoszące wymierne efekty ekonomiczne,
niezadłuŜone, inwestujące w sprzęt, podnoszące jakość świadczonych usług oraz takie, które
„wchłoną” kaŜdy publiczny grosz, ciągle narzekające na brak środków i braku moŜliwości
normalnego funkcjonowania. Podkreślono, Ŝe są dobrze i efektywnie zarządzane równieŜ i
szpitale publiczne, stwierdzono potrzebę istnienia róŜnych form własności szpitali.
Ja starałem podkreślić, Ŝe formuła SPZOZ-ów właściwie juŜ się zdezaktualizowała i trzeba
myśleć o przekształceniach szpitali w spółki prawa handlowego. Postawiłem pytanie, „czy
jest etyczne i moralne brak równego traktowania podmiotów w kontekście otrzymywania
dotacji budŜetowych, jak ostatnio 8 szpitali na 150 mln zł.?” Tzn. wiem, Ŝe nie mogę upaść,
to mogę się zadłuŜać! Jak taki fakt odbierają załogi tych szpitali, które się przekształciły,
cięŜko pracują, zrestrukturyzowały się, oddłuŜyły, przynoszą wymierne efekty ekonomiczne?
„Po co to robić, kiedy wiadomo, Ŝe znowu ktoś dostanie publiczny grosz, a ja nie?!”
Podniesiono tezę o braku zgody na dalsze marnotrawienie publicznych pieniędzy
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Szpital to jest normalny zakład pracy, jak kaŜdy inny i
powinien podlegać zdrowym zasadom gospodarki rynkowej. NaleŜy uświadomić to organom
załoŜycielskim publicznych szpitali samorządowych w kraju.
Poruszany był teŜ wątek stosunku do chorego, jego cierpienia i efektów cięŜkiej, czasami
niewdzięcznej pracy personelu medycznego naszych placówek. Ksiądz Jachimczak zwrócił
teŜ uwagę na dzisiejszy dzień chorego i słowa Ojca Świętego adresowane do wszystkich
chorych na całym świecie.
Warto podkreślić, Ŝe przez cały program był poprzez telewizję interaktywną prowadzony
kontakt z telewidzami, którzy wyraŜali na bieŜąco opinie o trwającej dyskusji i odpowiadali
na pytanie zawarte w temacie audycji.
Na zakończenie redaktor prowadzący poinformował, Ŝe większość telewidzów nie zgadza się
na ponoszenie kosztów ratowania szpitali przed zamknięciem. I jest to chyba bardzo waŜny
sygnał dla nas wszystkich. Społeczeństwo nasze zaczyna chyba rozumieć, Ŝe to są nasze
pieniądze i nie moŜna ich bez końca marnować!
Całość programu przebiegła rzeczowo, merytorycznie i interesująco...
Krzysztof Tuczapski


