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Rola szpitali klinicznych jest inna niŜ szpitali wojewódzkich czy powiatowych. One muszą
uczyć studentów, prowadzić badania naukowe i leczyć pacjentów. Na te zadania nie
otrzymują wystarczających pieniędzy. ■ Dlaczego szpitale kliniczne się zadłuŜają? 1 – Z kilku
powodów. Pierwszy i zasadniczy to niezgodność pomiędzy ich statutowymi zadaniami a
źródłami finansowania. Główną misją szpitali klinicznych jest nauczanie studentów, na
drugim miejscu są badania naukowe, a dopiero na trzecim udzielanie świadczeń
zdrowotnych. Tymczasem placówki te są finansowane głównie przez NFZ i w niewielkim
stopniu przez ministra zdrowia, tylko w zakresie leczenia pacjentów. Środki te w Ŝaden
sposób nie równowaŜą kosztów nauki młodych lekarzy. Wycena procedur medycznych dla
szpitali klinicznych jest taka sama, jak dla jednostek nieobciąŜonych funkcją dydaktyczną. ■
Szpitale kliniczne dostają na cele dydaktyczne dodatkowe pieniądze od akademii
medycznych… – Przekonanie, Ŝe szpitale są współfinansowane przez uczelnie, jest mitem.
Dotacja dydaktyczna (kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy rocznie) przyznawana przez akademie
medyczne nie odgrywa w budŜecie szpitala Ŝadnej istotnej roli. ■ Szpitale kliniczne mają nie
tylko uczyć, ale równieŜ leczyć. Czy to, Ŝe do nich trafiają pacjenci wymagający
skomplikowanych operacji i badań, jest równieŜ przyczyną zadłuŜania się tych placówek? 2 –
Drugim powodem złych wyników finansowych klinik jest ich pozycja na medycznej mapie
Polski. Po kilku latach reformy systemu ochrony zdrowia przybrały na sile wszystkie jego
patologie. Dobrym przykładem niezrozumienia roli klinik jest to, Ŝe trafiają do nich pacjenci
bez wstępnych badań. Techniki wypychania przez inne szpitale pacjentów kłopotliwych,
kosztochłonnych są powszechnie znane. Szpital kliniczny nie moŜe ich odesłać dalej. Ale
jeŜeli juŜ tak działa system, to dlaczego ustawodawca nie przewidział wyŜszych stawek za
leczenie w nich. W najtrudniejszej sytuacji są szpitale wieloprofilowe. Nie mogą odmówić
przyjęcia pacjentów i muszą podejmować leczenie bez względu na koszty. Do nich trafiają
pacjenci chorujący na wiele schorzeń. Natomiast fundusz zwraca pieniądze za jedną, czyli
główną chorobę. Pacjent o kilku schorzeniach jest dla szpitala ruiną finansową. ■ Dlaczego
szpitale kliniczne, które są zadłuŜone na kilkaset milionów złotych, nie mogą być
likwidowane? – Bo one nie tylko leczą, ale przede wszystkim uczą przyszłych lekarzy. Tylko
w klinikach mają oni moŜliwość poznania technik nowoczesnego leczenia. ■ Czy jednak
szpitale kliniczne wiedząc, Ŝe nie grozi im likwidacja, nie wykorzystują sytuacji i nie
przywiązują większej wagi do tego, jak placówka jest zarządzana? – W róŜnych szpitalach
klinicznych przykłada się róŜną wagę do wyniku finansowego. Te placówki były nadzorowane
przez ministra zdrowia, dopiero później zostały przekazane uczelniom medycznym. Wiele z
nich juŜ wtedy miało długi. Niektóre poradziły sobie z zadłuŜeniem, np. Szpital Kliniczny nr 1
w Łodzi. Inne dokonywały głębokiej transformacji – Szpital Kliniczny nr 2 w Łodzi, który z
placówki wojskowej stał się cywilną i przekształcił się w placówkę medyczną dla weteranów.
■ Czyli klinika moŜe działać – uczyć i leczyć – bez długów? 3 – Oczywiście. Jednak moja
opinia co do zadłuŜeń szpitali jest nieco inna niŜ większości kolegów. Przykład wrocławskiego
szpitala klinicznego – placówka ma w sumie sto milionów dolarów długu. Takie jest
zadłuŜenie szpitala mieszczącego się w starych budynkach. Po pierwsze za mniejsze
pieniądze moŜna wybudować i wyposaŜyć nowy obiekt. Po drugie rolą ministra zdrowia jest
ratowanie chorych ludzi, a nie chorych szpitali. Po trzecie – kolejne oddłuŜanie jest
zniweczeniem trudu większości załóg szpitalnych. Ci ludzie cięŜko pracują i przekazanie im
wyraźnego sygnału, Ŝe niepotrzebnie, bo się ich i tak oddłuŜy, jest niewłaściwe i niemoralne.
Po czwarte – we wszystkich wypowiedziach na temat zadłuŜeń brak podstawowych
informacji, jak jeden szpital moŜe mieć tak duŜy dług – ile to wynika z zaszłości, a ile z
bieŜącej działalności. Resort zdrowia juŜ tego nie sprawdza. Decyzje o dofinansowaniu
muszą być wynikiem powaŜnej analizy. Wojciech Bieńkiewicz prezes Polskiej Unii Szpitali
Klinicznych. Od 20 lat dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi
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