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■ Czy to dobrze, Ŝe w systemie ochrony zdrowia są szpitale
działające w formie spółek prawa handlowego?

– To bardzo dobrze, Ŝe na rynku lecznictwa pojawiają się róŜne formy
organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej. Interesujące jest równieŜ to, Ŝe
coraz więcej szpitali decyduje się na to, Ŝeby ich właścicielami był samorząd,
czyli organ władzy publicznej, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w formie
spółek prawa handlowego. Są to więc placówki niepubliczne, czyli działające
na zasadach komercyjnych, jak np. w Kluczborku, czy Zamościu. To oznacza,
Ŝe muszą być samowystarczalne, a dyrektor i zarząd takiego szpitala ponosi
realną odpowiedzialność za ewentualne długi placówki. Mogą równieŜ
bankrutować, co jest niemoŜliwe w przypadku szpitali działających jako
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
■ Mogą równieŜ odpłatnie przyjmować pacjentów…

– Oczywiście, ale to nie jest najwaŜniejsze. W dyskusjach o niepublicznym
rynku lecznictwa wyolbrzymia się moŜliwości dodatkowego zarobkowania przez
prywatne placówki medyczne. W zakładach, które w duŜym stopniu
funkcjonują dzięki pieniądzom z kontraktów z Narodowego Funduszu Zdrowia,
dodatkowe wpływy, np. od pacjentów komercyjnych, to zaledwie kilka procent
w ich rocznych dochodach. One nie stanowią o dobrej sytuacji finansowej tych
szpitali. To jest natomiast dobry przykłada na to, Ŝe nie jest tak, Ŝe główną
przyczyną zadłuŜania się szpitali jest tylko brak pieniędzy w systemie
lecznictwa.
■ Skoro sytuacja niepublicznych szpitali samorządowych jest taka dobra, to dlaczego jest ich tylko
kilkadziesiąt w kraju. Czy samorządy boją się przekształcania publicznych szpitali w spółki prawa
handlowego?

– UwaŜam, Ŝe wynika to z tego, Ŝe takie przekształcenie narusza szereg
interesów, które mają miejsce w publicznych szpitalach. W duŜych placówkach
ochrony zdrowia przecinają się prywatne interesy. Przekształcenie publicznego
szpitala w spółkę powoduje, Ŝe musi ona dbać o swoje finanse, a jej
działalność musi się bilansować. Nie wszystkim szpitalom publicznym, a przede
wszystkim osobom, które nimi zarządzają i za nie odpowiadają na tym zaleŜy.
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