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• W kujawsko-pomorskim sprywatyzowany jest co drugi szpital powiatowy. Zdecydowali             
o tym samorządowcy z PiSi i PO oraz SLD. A do tych szpitali ludzie przyjeŜdŜają się leczyć          
aŜ z Gdańska - donosi środowa Gazeta Wyborcza   

Natalia Krystian urodziła syna w niepublicznym ("sprywatyzowanym") szpitalu w Szubinie. 
- Miesiąc przed porodem trafiłam do publicznego z podejrzeniem odejścia wód płodowych. Pielęgniarki i połoŜne 
krzyczały, były niedelikatne. Postanowiłam, Ŝe jeśli moje dziecko zaczeka, to urodzę w Szubinie - wspomina. - 
Było spokojnie, intymnie, połoŜne pomagały w opiece nad maluchem. Następne dziecko teŜ tam będę rodziła. 
 
Po prywatyzazji szpital w Szubinie jest spółką, w której większość udziałów ma gmina, a kilka procent pracownicy 
lecznic. Decyzję o prywatyzacji podjęli samorządowcy, którzy są dziś w PO i PiS . Podobną renomę ma 
niepubliczny szpital w Świeciu (sprywatyzowany przez wałdze z SLD). 
 
Na operacje do niepublicznego szpitala w Tucholi (sprywatyzowany decyzją samorządowców, którzy są dziś w PO 
i PiS) przyjeŜdŜają chorzy aŜ z Gdańska. 
 
- Gdy w 2001 r. zacząłem przekształcać szpital w Tucholi w zakład niepubliczny, miałem przeciw sobie wszystkich. 
Teraz juŜ chyba nikt Ŝałuje - mówi Jarosław Katulski, dyrektor tucholskiego szpitala. 
 
Szpital zarabia pół miliona zł rocznie i wygląda jak hotel dobrej klasy. Ma kontrakt z NFZ w wysokości 12 mln 
rocznie i leczy głównie ubezpieczonych pacjentów. To znaczy, Ŝe leczy ich za darmo. 
 
Szpital jest dostępny dla kaŜdego, za chorych bez ubezpieczenia płaci Ośrodek Pomocy Społecznej. Skierowanie 
do innej lecznicy zdarza się tylko w przypadku chorób onkologicznych. - Kolejki są jak wszędzie. Jeśli skończy się 
limit, a Ŝycie pacjenta nie jest zagroŜone, czeka w kolejce. Ale moŜe teŜ zapłacić za zabieg - mówi dyrektor. 
 
To jest istotna róŜnica między szpitalem publicznym a niepublicznym. Publiczny po wyczerpaniu kontraktu z NFZ 
nie moŜe juŜ przyjmować - bo musi leczyć za darmo. 
 
- Staramy się rozsądnie gospodarować pieniędzmi. Zysk mamy dzięki oszczędzaniu - i chodzi nie tylko o 
pieniądze, ale o liczbę dyŜurujących lekarzy i pielęgniarek - mówi Katulski. Lecznica ma takŜe komercyjnych 
pacjentów - stanowią oni 1 proc. wszystkich. - Na te zabiegi przyjeŜdŜają ludzie z zagranicy - bo jest taniej. 
 
Dług szpitala przed prywatyzacją wynosił ponad milion zł. Został spłacony przez głównego udziałowca czyli 
samorząd. 
 
Barbara Sobczak-Retecka pracuje w tucholskim szpitalu jako anestezjolog, jest teŜ ordynatorem oddziału 
ratunkowego w państwowym szpitalu w Chojnicach. - RóŜnica jest ogromna - mówi. - W niepublicznych szpitalach 
odpowiadamy za zysk, za inwestycje w sprzęt, remonty, załogę. Ludzie chcą pracować dobrze, bo od tego zaleŜy 
ich ocena przez przełoŜonych, a co za tym idzie - wyŜsze wynagrodzenie. 
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