
W dniu 10.07.07 r. w siedzibie Korporacji „Zdrowe Z drowie” Konfederacji

Pracodawców Polskich odbyli śmy debat ę na temat „projektu ustawy o krajowej

sieci szpitali”.

W spotkaniu uczestniczyli

Władysław Sidorowicz  Senator RP

Piotr Warczy ński  Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa

Zdrowia

Andrzej M ądrala  Wiceprezydent KPP

Przedstawiciel Stowarzyszenia Pacjentów

Adam Rozwadowski  Dyrektor Generalny ENEL MED.

Małgorzata Kowalska  Prezes Medycyny Rodzinnej

Przedstawiciele EMC Instytut, którym przewodniczył prof. Jarosław Leszczyszyn  -

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Tuczapski  Wiceprezes OSNSS

Robert Modach  - KPP

Dariusz Sarti Doradca Prezydenta KPP

Michał Kami ński  Ekspert Korporacji „Zdrowe Zdrowie” KPP

Dyskusje rozpoczął Senator Władysław Sidorowicz omawiając genezę rozwoju

szpitali w Polsce i uwarunkowania, które w dniu dzisiejszym uniemoŜliwiają efektywne zarządzanie

gospodarką szpitali oraz są przyczyną nieracjonalnie wydatkowanych środków finansowych .

Dyskutowano na temat szpitali holdingów, działających na zasadzie szpitala centralnego oraz szpitali

satelitarnych.

Następnie Dyrektor Piotr Warczyński poinformował zebranych o tym, iŜ znowelizowany projekt

o sieci szpitalnej został zatwierdzony na posiedzeniu rządu i przekazany do parlamentu. Dyrektor

omówił równieŜ stan zadłuŜenia szpitali w Polsce ( obecne zadłuŜenie wymagalne szpitali wynosi

około 3,7 mld. zł ). Ciekawą informacja przekazaną zebranym była wiadomość o nowych projektach

ustaw :  nowelizacji ustawy o zoz - ach, projektu ustawy o szczególnych uwarunkowaniach czasu

pracy w ochronie zdrowia, o akredytacji. Przedmiotowy pakiet ma być poprzedzony ustawa

wprowadzającą. Pozytywnym sygnałem płynącym z nowelizacji ustawy o zoza –ach, w szczególności

dla kolegów z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych jest projekt

zapisów wprowadzających wprost moŜliwość zmiany formy organizacyjno –prawnej szpitali w spółki

prawa handlowego.



Przedstawiciele EMC Instyt zgłosili szereg uwag do projektu ustawy o sieci w szczególności w

zakresie trybu odwoławczego od decyzji Ministra Zdrowia, a właściwie jego braku ( poza kpa).

Kontrowersje wzbudził w szczególności przepisy art. 50 ust 4 mówiący o tym iŜ w przypadku szpitala

włączonego do sieci przepisu  art. 158 nie stosuje się.  ( Art. 158.)  1. NiewaŜna jest zmiana zawartej

umowy, jeŜeli dotyczy ona warunków, które podlegały ocenie przy wyborze oferty, chyba Ŝe

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1,

umowa w nowym brzmieniu obowiązuje do czasu zapewnienia świadczeń na podstawie nowego

postępowania w sprawie zawarcia umowy. Nowe postępowanie przeprowadza się niezwłocznie.)

W dalszej części dyskusja skupiła się na czasie pracy lekarza. Omawiano konsekwencje

finansowe wprowadzonych w ubiegłym tygodniu unijnych norm przez Sejm RP, które szacuje się na

kwotę około 750 mln. zł. Wskazywano na brak doświadczeń międzynarodowych w przedmiotowym

zakresie (jedynym państwem które je wdroŜyło jest Luksemburg ).

Prezes Krzysztof Tuczapski zwrócił uwagę, Ŝe w ustawie o krajowej sieci szpitali preferowane

są jednostki kliniczne lub naukowo-badawcze, w zakresie wykonywania procedur

wysokospecjalistycznych. Procedury te są teŜ wykonywane w szpitalach o niŜszym poziome

referencyjnym, ale są one drogie i stanowią jedynie ok. 10-15% całości świadczeń. Nie mogą być

wykonywane w większej ilości z powodu braku dodatkowych środków finansowych z NFZ, a szpitale

muszą realizować w 100% procedury ratujące Ŝycie, np. w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej,

przykład zabiegi endoprotezoplastyki.

Następnie swoimi spostrzeŜeniami podzielili się pozostali uczestnicy spotkania. Na koniec

otrzymaliśmy zaproszenie od Władysław Sidorowicz Senator RP do stałego uczestnictwa w pracach

Senatu RP w zakresie ochrony zdrowia.


