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Liczba szpitali w niektórych regionach czy miastach jest zbyt duŜa, nie da się więc 
uniknąć pewnych korekt - uprzedza premier Jarosław Kaczyński. Minister zdrowia 
Zbigniew Religa uspokaja: jest lista szpitali, które "nigdy nie mogą paść". Dzi ś rząd ma 
debatować nad "programem ratunkowym" dla szpitali zagroŜonych egzekucjami 
komorniczymi.  

Premier Jarosław Kaczyński uwaŜa, Ŝe dalsze zadłuŜanie szpitali musi zostać okiełznane. 
Jakie działania będą w tym celu podjęte, opinia publiczna dowie się za kilka godzin (dziś 
zajmie się tym rząd). - Co kwartał przybywa kilkaset milionów długów i państwo tego w 
Ŝadnym wypadku nie jest w stanie wytrzymać - mówi premier. Zastrzega jednocześnie, Ŝe 
rozwiązanie problemu nie moŜe polegać na tym, Ŝeby tylko dawać pieniądze zadłuŜonym 
szpitalom na spłatę długów, bo to jest droga donikąd. Szef rządu zaznaczył, Ŝe wiele szpitali 
potrafi za pieniądze, jakie otrzymuje, funkcjonować dobrze. Przyznał, Ŝe liczba szpitali w 
niektórych regionach czy miastach jest zbyt duŜa, nie da się więc uniknąć pewnych korekt, 
"bo inaczej z całą pewnością nie damy sobie rady".  

Minister zdrowia Zbigniew Religa podkreśla jednocześnie, Ŝe jest lista szpitali, które "nigdy 
nie mogą paść". Do placówek tych zaliczył: SP Szpital Kliniczny nr 2 im. H. Święcickiego 
AM (Poznań), Szpital Uniwersytecki w Krakowie, SP Szpital Kliniczny nr 4 (Lublin), SP 
Szpital Kliniczny nr 1 AM (Gdańsk), SP Szpital Kliniczny nr 1 AM (Poznań), Uniwersytecki 
Szpital Dziecięcy (Kraków), SP Szpital Kliniczny nr 1 (Wrocław), SP Dziecięcy Szpital 
Kliniczny (Warszawa), Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Centrum leczenia ObraŜeń 
(Warszawa), Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" (Łódź), SP ZOZ Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 2 WAM (Łódź), SP Centralny Szpital Kliniczny (Warszawa), Akademicki 
Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza- Radeckiego (Wrocław), SP Szpital Kliniczny nr 3 ŚAM 
(Zabrze), SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚAM Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka 
(Katowice), SP Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego (Warszawa).  

Minister powiedział, Ŝe jeśli rząd przyjmie program wzmocnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego w Polsce, lista tych szpitali zwiększy się do 300. Placówki - po spełnieniu 
pewnych warunków - będą mogły sięgnąć po pomoc w formie poŜyczki. Do spłacenia. 
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