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Czy dystans w opiece zdrowotnej między naszym województwem a resztą kraju się
pogłębi? Czy grozi nam likwidacja szpitali na Lubelszczyźnie? Ustalenia "białego szczytu"
referuje Krzysztof Tuczapski, przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny i
uczestnik warszawskich obrad.

Na zwołanym 21 stycznia przez premiera Donalda Tuska "białym szczycie" stawili się lekarze,
pielęgniarki, związkowcy i samorządowcy. Miał to być wspólny duŜy krok dla ratowania tonącej
ochrony zdrowia.

Czy stać nas na ubezpieczenia?

Zadanie przed rządem bardzo cięŜkie, musi znaleźć pieniądze na reformę systemu ochrony zdrowia,
nie podnosząc wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Problem polega na tym, Ŝe
proponowane rozwiązania mogą uderzyć w najuboŜszych mieszkańców kraju. Na Lubelszczyźnie,
uwaŜanej za najbiedniejszy region Polski, odczujemy je szczególnie boleśnie. Wiele zaleŜy od
zawartości opracowywanego przez rząd tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Znajdą się w nim
wszystkie zabiegi, które pacjent dostanie za darmo. Za resztę będzie musiał zapłacić (część lub całość
kosztów). Wcześniej parlament musi zaakceptować ustawę regulującą dodatkowe dobrowolne
ubezpieczenia. - Dzięki nim pacjent szpitala mógłby równieŜ oczekiwać na przykład wyŜszego
standardu opieki. Pytanie tylko, o jakim standardzie mówimy, czy będzie to lepsza sala, dodatkowa
pielęgniarka, która chorym opiekowałaby się w nocy? Tego nikt na razie nie wie, bo nie ma jasnej
definicji "standardu opieki szpitalnej" - mówi Krzysztof Tuczapski (kieruje Zamojskim Szpitalem
Niepublicznym), który uczestniczył w obradach jako przedstawiciel Konfederacji Pracodawców
Polskich.

O koszyku świadczeń niewiele wie na razie nawet Joanna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej z
Lublina i ekspert od ekonomii ochrony zdrowia. - Resort na razie nie ujawnił szczegółów - informuje.

MenedŜer zamiast polityka

Drugą niezmiernie istotną sprawą, nad którą obradowali eksperci "białego szczytu", jest zmiana
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Nowe przepisy umoŜliwiłyby łatwiejsze przekształcanie
publicznych jednostek w spółki prawa handlowego.

- W tej chwili dyrektor musi o kaŜdą drobnostkę pytać polityków z rady społecznej szpitala czy władz
powiatu albo - w przypadku szpitala wojewódzkiego - sejmiku. A wiadomo, Ŝe jak opozycja przewaŜa
w radzie, to nie ułatwia Ŝycia dyrektorowi. Kierując spółką prawa handlowego, będzie bardziej
niezaleŜny. Mnie na przykład, właściciela udziałów szpitala, władze Zamościa rozliczają z efektów
finansowych. Ale strategiczne decyzje naleŜą do mnie. Niestety, "biały szczyt" "popsuł" dobry projekt
ustawy o ZOZ-ach. Styczniowa wersja proponowała oddłuŜenie spółek. Aktualna wersja zakłada, Ŝe
przejmą one dług publiczny szpitala. Dyrektor przekształconej jednostki zmuszony będzie teŜ zatrudnić
całą załogę - tłumaczy Krzysztof Tuczapski. Według niego w efekcie Ŝaden samorząd nie zdecyduje się
na przekształcenie swojego szpitala. - To dodatkowe koszty, które niczego w sytuacji jednostki nie
zmieniają. Dług odstraszy wszelkich powaŜnych inwestorów. W efekcie za jakiś czas część szpitali
zbankrutuje, a ich sprzęt i budynki zostaną zlicytowane.

RównieŜ na Lubelszczyźnie takie sytuacje są prawdopodobne - uwaŜa Tuczapski. I podsumowuje. -
"Biały szczyt" nie okazał się przełomem, propozycje zmian prawie nie rozwiązują problemów. Rząd
ulega presji związków zawodowych i zamiast stworzyć nowoczesne akty prawne, stara się jedynie
odrobinę zmodyfikować istniejące. JeŜeli pracownicy szpitali nie zmniejszą swoich Ŝądań płacowych,
muszą się liczyć z tym, Ŝe w przyszłości będą musieli szukać sobie nowej pracy, bo ich jednostka
upadnie.


