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i przeksztalcen w szpitalach
I n

. Obligatoryjne przeksztalcenie 'publianych placówek w spólki nie gwarantuje. ze beda one dobrze zarzadzane

. Rzad obiecuje pomoc finansowa dla tych szpitali. które w 2009 roku zdecyduja sie na zmiane formy prawnej

! . Z pomocy w splacie dlugów skorzystaja przede wszYstkimnajmniej zadluzone zaklady opieki zdrowotnej
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Rzad bedzie musial zwe-
ryfikowac swoje plany
reformy systemu ochro-

l nyzdrowia. Zawetowanie przez
prezydenta czesci ustaw zdro-

I wotnych oznaczajej zahamowa-I

i nie. O to, zeby trzy z szesciu
ustaw zdrowotnych zostaly za-

I wetowane, zabiegaly u prezy-
I denta najwieksze centrale

zwiazkowe- OPZZi NSZZ Soli-

I darnosc. Ani prezydent, ani
zwiazkowcynie zgadzalisiebo-

I

wiem na wprowadzenie obo-
wiazkowych przeksztalcen

I wszystkich samodzielnych pu-
blicznych zakladów opieki zdr0-
wotnej w spólki prawa handlo-
wego. Poza tym, jak podkreslaja
przeciwnicy ustaw, rzad popel-

I

nil zasadniczy blad, nie przeno-
. szac do ustaw przynajmniej cze-

sci rekomendacji tzw. Bialego
Szczytu, które zostaly zaakcep- "

towane na poczatku roku prak-
tycznie przez wszystkie srodowi-
ska zwiazane z systemem ochro-
ny zdrowia. "

Zdaniem ekspertów, rzad be-
dzie musial przygotowac nowe
projekty ustaw reformujacych
system lecznictwa, bo zacheta

\

do "zmiany formy prawnej przez
SP ZOZna podstawie obowiazu-
jacych przepisów w postaci gwa-

"rancji umorzenia czesci dlugów
moze okazac sie niewystarczaja-
ca. Na pewno z takiej mozliwo-
sci nie skorzystaja najbardziej
zadluzone i zle zarzadzane pla-
cówki. "

Przeksztalcenianieobowiazkowe
Zawetowanie ustawy o zakla-

dach opieki zdrowotnej oznacza,
ze publiczne szpitale i przychod-
nie nie beda musialy obowiazko-
wo byc spólkami do konca 2010
roku. Wprowadzenia obligato-
ryjnosci przeksztalcen wszyst-
kich SP ZOZ, w tym równiez
szpitali klinicznych oraz stacji
krwiodawstwa, nie akceptuje
prezydent Lech Kaczynski. Jego
zdaniem brak wymogu posiada-
nia w spólkach wiekszosciowych
udzialów przez publiczne pod- ~
mioty, czyli np. samorzady, nie ~
daje gwarancji, ze beda one ofe- :9-
rowac równy dostep do swiad- ~
czen zdrowotnych wszystkim ~
pacjentom, a nie tylko tym, któ- EWAKOPACZ,ministerzdrowia zapewnia, ze
rych bedzie stac na to, zeby za do zadluzonych szpitali z budzetu trafi 2,7 mld zl
niezapmcic. " "

Poza tym sama zmiana formy
prawnej nie daje lOO-proc. pew-
nosci, ze przeksztalcone ZOZ-y
zaczna dobrze dzialac i przesta-
na sie zadluzac.

- Zmiana formy prawnej moze
byc narzedziem do poprawy sy-
tuacji finansowej placówki zdr0-
wia. Niejest nimjednak obligato-

ryjnosc. Nie ma pewnosci, ze te
zaklady, które nie radza sobie ja-
ko SP ZOZ, zaczna dobrze funk-
cjonowac jako spólki - zauwaza
Jaroslaw Kozera, wiceprezes Sto-
warzyszenia Menedzerów Opie-
ki Zdrowotnej (STOMOZ).

1Ymbardziej trudno jest to
stwierdzic w przypadku duzych,

I

I

I

wieloprofilowych szpitali, jaki-
misa np. szpitale kliniczne. Na
ponad 60 SP ZOZ, które juz
dzialajaja,ko spólki prawa han-
dlowego, iadnaniejestjednost-
ka kliniczna. Wiekszosc z nich to

szpitale powiatowe. "

- To, ze udalo im sie zmienic
swoja forme prawna i poprawic
zarzadzanie, bylo poprzedzone
splata ich dlugów przez organy
nadzorcze, czyli samorzad - do-
daje Jaroslaw Kozera.

PlanBrzadu
Brakobowiazkuprzeksztalca-

nia sie wszystkich SP ZOZ
w spólkinie oznaczajeszcze,ze
czescz nichniezdecydujesiena
to. Rzad wcale nie ukrywa, ze
zawetowanie ustawy o ZOZ oraz

tzw. ustawy wprowadzajacej,
która zawiera przepisy okresla-
jace zasady skorzystania z po-
mocy finansowej z budzetu,jest
jednoznaczne z uruchomieniem
planu awaryjnego.

Ewa Kopacz, minister zdro-
wia, podkresla, ze w przyszlo-
rocznej ustawie budzetowej jest
zarezerwowane 2,7 m1dzl na
umorzenie czesci dlugów pu-
blicznych placówek medycz-
nych. Ma ono dotyczyc tzw. zo-
bowiazan wymagalnych, czyli
takich,którychtermin platnosci
juz minal(np.wobecZUS,fisku-
sa, ale równiez wobec kontra-



PAKIETUSTAWZDROWOTNYCH
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. SPZOZobowiazkowoprzeksztalcajasiewspólkidokonca2010 roku
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hentów szpitali i przychodni).
Zablokowanie ustaw zdrowot-
nych przez prezydenta nie wy-
klucza mozliwosci skorzystania
z . oddluzenia przynajmniej
przez czesc SP ZOZ.

Jak mówi Michal Boni, szef
doradców premiera, rzad po-
moze szpitalom, które i tak be-

da chcialy przeksztalcic sie
ws~napodstawieobowi~
zujacych przepisów (ustawa
o ZOZ z 1991 roku i kodeks
spólekhandlowych).1Ym,któ-
re przygotuja programy na-
prawcze,a BankGospodarstwa
Krajowegoje zaakceptuje, zo-
stanieumorzonaczescdlugów.

Beda mogly równiez starac sie
o kredyty z poreczeniem Skar-
bu Panstwa czy na preferencyj-
nych warunkach (np. o niz-
szym oprocentowaniu i odro-
czonej splacie rat).

Przeksztalceniai tak beda
Te samorzady, które juz zde-

cydowaly sie na zmiane formy
prawnej podleglych im placó-
wek medycznych, nie zamie-
rzaja zmieniac swoich planów,
mimo weta prezydenta.

- Do przeksztalcenia przygo-
towujemy kolejne cztery szpita-
le - mówi Leszek Czamobaj,
wicemarszalek województwa
pomorskiego. . .

Na razie beda to tylko pla-
cówki powiatowe. W przypad-
ku szpitali wojewódzkich decy-
zje jeszcze nie zapadly.

- Przeksztalcenie wymaga
splaty przez marszalka ich zo-

. bowiazan. Na to na razie nie
mamy pieniedzy,- dodaje wice-
marszalek pomorski.

O zmianie formy prawnej
mysla równiez samorzady in-
nych województw - m.in. ma-
zowieckiego. .

Problem polega jednak na
tym, ze decyzja o zmianie for-

MC myprawnejnajczesciejdoty-
czy placówek, które maja dlu-
gi, ale nie najwieksze. .Drgany
nadzorcze szpitali nie decydu-
ja sie na takie zmiany w przy-
padku placówek najbardziej
zadluzonych, bo po prostu nie
stac ich na splate tych zobo-
wiazan.

- Jednak ich funkcjonowanie
w formie SP ZOZ oznacza dal-

sze zadluzanie sie - zauwaza
Wojciech Misinski z Akademii
Ekonomicznej we Wroclawiu.
To taka kwadratura kola - do-
daje.

Codalej z reforma
Zarówno przeciwnicy ustaw

zdrowotnych, jak i osoby, które
uwazaly je za szanse na popra-
we sytuacji w systemie lecznic-
twa, sa zgodne, ze weto prezy-
denta oznacza dla rzadu ko-
niecznosc przygotowania no-
wych propozycji. .

- Utrzymanie obecnego sta-
tus quo nie poprawi sytuacji
zadluzonych szpitali, a takze
ich pracowników - mówi Ur-
szula Michalska,przewodnicza-
ca Federacji Zwiazków Zawo-
dowych Pracowników Ochrony
Zdrowia.

Jej zdaniem prace nad refor-
ma nalezy rozpoczac od prze-
konania rzadu do fakultatyw-
nosci przeksztalcen SP ZOZ
wspólki. .

- Ponadto nalezy stworzyc
im mozliwosc pozyskiwania
pieniedzy z innych zródel niz
Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jednoczesnie musza wzrosnac
naklady budzetowe na system
lecznictwa - dodaje Konstanty
Radziwill, prezes Naczelnej Ra-
dyLekarskiej.(NRL).

W takiej sytuacji nie wiado-
mo, jaki los czeka tzw. ustawe
koszykowa, która okresla wy-
kaz procedur finansowanych
przez NFZ, a takze projekt za-
kladajacy decentralizacje NFZ
i wprowadzenie dodatkowych
ubezpieczen zdrowotnych..


