
BEZ GRUSZEK NA WIERZBIE I ŚWIETEGO SPOKOJU...

Niemal w sercu Zamo ścia ju Ŝ trzeci rok działa jeden z pierwszych utworzonych w  Polsce -
i wci ąŜ jedyny na Lubelszczy źnie - szpital niepubliczny, w którym sto procent ud ziałów ma
samorz ąd miejski. Placówka funkcjonuje jako spółka prawa h andlowego.

Z Krzysztofem Tuczapskim, prezesem zarz ądu spółki Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego
rozmawia Anna Augustowska

Nie ma strajku lekarzy, nie ma protestuj ących piel ęgniarek. Nie ma kłopotu z
dyŜurami lekarskimi. Bud Ŝet placówki w pełni si ę bilansuje. Czy to dlatego, Ŝe
szpital został przekształcony w spółk ę prawa handlowego?

- Z całą pewnością tak. Ale teŜ takie przekształcanie nie jest dla wszystkich. Bo
kaŜda sytuacja jest inna, szpitale działają w róŜnych warunkach nie tylko
ekonomicznych, ale takŜe politycznych. Protestów nie ma, ale problemy płacowe są
takie same jak w placówkach publicznych. Zdaję sobie sprawę, Ŝe poszczególne
grupy zawodowe nie zarabiają tyle, ile powinny. Wierzę, Ŝe kiedyś to nastąpi. To jest
moŜliwe do przeprowadzenia tylko na szczeblu centralnym.
Ten szpital - jestem o tym głęboko przekonany - uratowała przed likwidacją śmiała
decyzja władz miasta, które zdecydowały się na całkowite oddłuŜenie szpitala, który
mimo podejmowanych wcześniej działań restrukturyzacyjnych i wdraŜania
programów naprawczych nie umiał się uporać z narastającym do blisko 30 mln zł
zadłuŜeniem. W momencie decyzji o przekształceniu miasto całkowicie przejęło cały

dług i wypuszczono obligacje o tej wartości. Wierzyciele zostali spłaceni, w tym takŜe zarówno byli, jaki i obecni pracownicy.
Zrobiliśmy nowy nabór załogi. 87 proc. z 330 zatrudnionych to dawni pracownicy.

A pan został powołany na prezesa jednoosobowego zar ządu spółki.

- Długo się wahałem, to nie była łatwa decyzja. Od tej chwili przecieŜ odpowiadam całym moim osobistym majątkiem. Ale warto
było podjąć takie wyzwanie. Miasto przekazało nam aportem sprzęt, grunt, nieruchomości. PoniewaŜ w mieście działa teŜ duŜy,
wysokospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II, musieliśmy zrobić wszystko, aby nasza placówka nie dublowała z nim swoich
usług. Zlikwidowaliśmy więc połoŜnictwo, ale otworzyliśmy oddział hematologii (drugi w całym regionie). To się zaczęło
sprawdzać.
JuŜ w pierwszym roku osiągnęliśmy zysk. Mogłem dać pracownikom pierwsze podwyŜki - niezbyt duŜe, ale jednak. To był takŜe
znak, Ŝe za dobrą pracę są pieniądze. Bo najtrudniej jest zmienić mentalność ludzi. Przestawić ich myślenie na poczucie, Ŝe
pracują "na swoim", Ŝe warto identyfikować się ze swoim zakładem pracy, bo to przynosi wymierne korzyści.

Wymierne? Czy to znaczy, Ŝe pracownicy nie protestuj ą, bo zarabiaj ą więcej ni Ŝ pracownicy publicznych ZOZ-ów?

- Podam przykłady: ordynator zarabia brutto i bez dyŜurów ok. 6,9 tys. zł, specjalista z "dwójką" - 4,5 tys. zł, z "jedynką" - 4 tys.
zł. Farmaceuta - 5 tys. zł. Pielęgniarka oddziałowa - 3,2 tys. zł, pielęgniarka z wyŜszym wykształceniem - 2,6 tys. zł. Nie są to
więc zarobki imponujące, ale kaŜdy z pracowników wie, Ŝe jeśli chce więcej zarabiać, musi coraz lepiej pracować.
Są szpitale publiczne mające większe płace i dobrze, ale o ile mają pokrycie na te płace. Środki na podwyŜki moŜemy czerpać z
tego, co sami wypracujemy. Chcę, aby pracownicy dostawali coraz więcej pieniędzy, ale nie mogę obiecywać gruszek na
wierzbie i pogrąŜać szpital w długach kosztem świętego spokoju! Tymczasem w wielu placówkach dyrektorzy pod groźbą
strajku decydują się na takie ruchy. To droga do katastrofy.
Ja mogłem obiecać swoim pracownikom, Ŝe od stycznia tego roku dostaną średnio 12 proc. podwyŜki, którą dostali, a nie
wykluczam, Ŝe będzie następna w marcu br. dla wszystkich grup zawodowych, z tym Ŝe najwięcej dostaną tym razem
pielęgniarki.

Jednak kontrakt z NFZ-em to chyba zbyt mało, aby za spokoi ć wszystkie potrzeby szpitala?

- Kontrakt stanowi ok. 90 proc. naszych dochodów. Dlatego nie ustajemy w podejmowaniu starań, które pozwalają nam
pozyskiwać własne dochody. Ich gros pochodzi z dzierŜawy pomieszczeń, sprzedaŜy usług medycznych (m.in. usługi
diagnostyczne dla innych szpitali), ogólnodostępnej apteki, barku i sklepiku. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy mogliśmy juŜ
ponad 2 mln zł przeznaczyć na remonty i modernizację.

A jak od nowego roku poradził pan sobie z dy Ŝurami lekarskimi?

- JuŜ w październiku ogłosiłem konkurs na zabezpieczenie opieki lekarskiej na dyŜurach (potrzebujemy 6-7 dyŜurnych). Wygrał
NZOZ, w którym skupieni są specjaliści. Tak więc lekarze ze szpitala nie musieli podpisywać klauzuli opt-out.

Czy są jakieś cienie w prowadzeniu szpitala b ędącego spółk ą prawa handlowego?

- Są, są! Najbardziej dotkliwa jest nierówność w traktowaniu nas w stosunku do szpitali publicznych. Ot, choćby konieczność
płacenia przez szpitale niepubliczne podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z tej daniny w zakresie działalności
medycznej jednostki publiczne są zwolnione! Ja musiałem z tego tytułu oddać juŜ 1 mln zł, a przecieŜ mógłbym te pieniądze
przeznaczyć na remonty. JuŜ nie chcę wyliczać ile mógłbym zainwestować w szpital, gdyby takie zwolnienie obowiązywało
chociaŜ przez 3 lata!



Mimo to w Polsce działa ju Ŝ 61 takich szpitali...

- I kolejni ustawiają się w kolejce do takich przekształceń. Nie ma dnia, aby ktoś z dyrektorów nie dzwonił do mnie po radę, z
prośbą o spotkanie czy wizytację w Zamościu. Chętnie dzielę się swoją wiedzą, chociaŜ nie kryję teŜ obaw czy w świetle
przygotowywanych właśnie regulacji prawnych ma to jakiś sens. Nie ma co ukrywać, Ŝe istnieje realna obawa masowej
likwidacji placówek powiatowych, bo wg nowego projektu ustawy o ZOZ-ach ich nadzorowaniem będą mogły zajmować się
wyłącznie samorządy województwa, a nie jak dotychczas takŜe powiaty i gminy. A tymczasem samorządy wojewódzkie nie
będą zainteresowane przekształcaniem szpitali w spółki, bo nie stać ich na spłatę długów tych placówek.

Minister Ewa Kopacz od pierwszych chwil swego urz ędowania zach ęca do przekształcania ZOZ-ów w spółki prawa
handlowego. To chyba dobrze?

- TeŜ tak uwaŜam, takie zdanie reprezentuję na posiedzeniach Białego szczytu, ale nie sprzyjają temu szykowane zmiany w
ustawie o ZOZ-ach, które są bardziej polityczne niŜ merytoryczne. Jeśli zaczną obowiązywać, to zamiast nowych podmiotów
będzie powstawać coś, co ja określam jako "SPZOZ-bis". Nie widzę sensu.

Krzysztof Tuczapski
specjalista laryngolog dziecięcy z doświadczeniem i zacięciem menedŜerskim. JuŜ w 1992 r. załoŜył w Lublinie niepubliczny
zakład - poliklinikę dziecięcą. Kilka lat pracował teŜ w kasie chorych i funduszu zdrowia, gdzie odpowiadał za postępowanie
konkursowe i kontrole w szpitalach. Jest wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali
Samorządowych. Ostatnio odebrał tytuł menedŜera Roku 2007 w Ochronie Zdrowia w konkursie "Sukces Roku 2007
w Ochronie Zdrowia - Liderzy Medycyny".

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.  przy ul. Peowiaków 1 (przez mieszkańców Zamościa nazywany "starym") działa na
bazie jednostki, której historia rozpoczęła się w 1886 r., kiedy to odbyło się uroczyste poświęcenie Szpitala św. Mikołaja.
Posiada oddziały: chorób wewnętrznych, hematologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologiczny, gruźlicy i chorób płuc,
pediatryczny, chirurgiczny dla dzieci, medycyny paliatywnej z hospicjum domowym, oddział dla przewlekle chorych i zakład
opiekuńczo- leczniczy z wydzielonymi łóŜkami dla pacjentów w stanie apalicznym. W 2007 r. hospitalizowano tu ponad 11 tys.
chorych na 273 łóŜkach. W 2007 r. szpital uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.
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