
Konsolidacja szpitali: trzeba zrobi ć prób ę – śycie Warszawy,           
30 września 2008 r. 

Radni Warszawy na razie nie zgadzaj ą się na konsolidacj ę miejskich zakładów opieki 
zdrowotnej. – Mo Ŝemy wypróbowa ć to na dwóch placówkach – proponuj ą. 

Powołanie spółki zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej (ZOZ), których załoŜycielem jest miasto – 
to pomysł wiceprezydenta Jarosława Kochaniaka na uzdrowienie sytuacji stołecznych placówek.  

Trwają konsultacje pomysłu z dyrektorami ZOZ–ów, przedstawicielami związków zawodowych i 
ekonomistami. 

Jedyna droga? 

Wczoraj odbyło się największe spotkanie w tej sprawie. – Teraz stołeczne ZOZ–y nie zapewniają 
pacjentom odpowiedniego poziomu leczenia, a pracownicy nie mogą liczyć na satysfakcjonujące ich 
pensje – przekonywał dr Maciej Dercz z miejskiego Biura Polityki Zdrowotnej. – Jedyną moŜliwością 
zmiany tej sytuacji jest ich konsolidacja w ramach spółki.  

Do pomysłu przekonywali takŜe, zaproszeni przez wiceprezydenta, menadŜerowie, którzy mają 
doświadczenie w przekształcaniu szpitali.  

– Dzięki takim działaniom ZOZy będą racjonalnie gospodarowały pieniędzmi, pozbędą się długów i 
będą mogły brać kredyty na inwestycje – mówił Krzysztof Tuczapski, prezes spółki, powstałej po 
przekształceniu szpitala w Zamościu.  

Mirosław Górski, który przekształcał szpital w Kwidzynie dodał : – Zmiany sprawią, Ŝe placówki 
przestaną przynosić straty. A to z kolei poprawi warunki leczenia pacjentów. 

Najpierw eksperyment 

Opinie te wywołały burzę wśród dyrektorów stołecznych placówek i związkowców.  

– Łączenie ZOZów pod kuratelą jednej spółki to niemal gomułkowska kolektywizacja! – padały głosy z 
sali.                                                                                                                                                   
– Dlaczego nie czekamy na przygotowywaną w Sejmie ustawę o przekształceniach w słuŜbie zdrowia? 
– dopytywał się Jacek Szułkowski z „Solidarności“ Szpitala Praskiego. – 57 proc. ZOZów nie ma 
długów. Skąd więc ten pośpiech?  

– Przy zmianie szpitala w spółkę lekarze mogą skorzystać z moŜliwości łatwiejszego odejścia z pracy i 
pójdą do prywatnych placówek – ostrzegał Maciej Jędrzejowski z Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Lekarzy.  

– Bartosz Dominiak (Lewica), przewodniczący komisji zdrowia przypomniał, Ŝe bez decyzji Rady 
Warszawy Ŝadne zmiany i tak nie wejdą w Ŝycie. – A radni są zdecydowanie przeciwni – zadeklarował. 
– Radny Zbigniew Cierpisz (PiS) zaproponował jednak rozwiązanie sytuacji: – Dobrym pomysłem 
byłoby stworzenie spółki np. z dwóch szpitali. Wszyscy przekonamy się wtedy, czy zmiana rzeczywiście 
przyniesie korzyści. 
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