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ElŜbieta Cichocka

I o ile pół roku temu, w kampanii wyborczej, Platforma odbierała od PiS cięgi za
niewinność, to na obecne gromy sobie zasłuŜyła

Znowu awantura o prywatyzację szpitali.

Słyszymy o "kręceniu lodów", rozdawaniu majątku za złotówkę, przywoływane są naiwne obietnice
byłej posłanki Beaty Sawickiej o robieniu interesów na służbie zdrowia. I o ile pół roku temu, w
kampanii wyborczej, Platforma odbierała od PiS cięgi za niewinność, to na obecne gromy sobie
zasłużyła.

Bo nie tak powinno się rozmawiać ze społeczeństwem na ważne tematy. Nie tak rozwiewać obawy
ludzi, którzy niewiele rozumieją z organizacji opieki zdrowotnej.
Z kół zbliżonych do rządu wyciekło, że w ustawie o ZOZ-ach, która w Sejmie czeka już trzy miesiące,
będą wprowadzone poważne zmiany. Zamiast dobrowolnego przekształcania szpitali w spółki mają być
przekształcenia obowiązkowe. Zamiast obowiązkowego większościowego udziału samorządu w
spółkach to samorząd ma decydować, ile udziałów zatrzyma, a ile sprzeda.

Ten pomysł wcale nie musi oznaczać, że będzie dzika prywatyzacja, a tym bardziej afery. Ale pacjenci
się boją, a opozycja to wykorzystuje.

Co z tych zmian ma wyniknąć dla pacjenta?

Popatrzmy na zamojski szpital, który już jest spółką z o.o., a nie publicznym ZOZ-em. Czy jego
pacjenci płacą za leczenie? Nie, bo szpital ma kontrakt z NFZ. Więc leczy za składki.

Mamy już w kraju 59 takich powiatowych szpitali-spółek. Powstały z rozpaczy samorządów, że dłużej
nie sposób patrzeć, jak toną w morzu długów.
Połowa z kilkuset publicznych szpitali tonie w dalszym ciągu. Jeśli więc forma spółki pozwala na lepsze
gospodarowanie, to ich przekształcenie ma sens. A przed przekrętami bronić nas powinno dobre
prawo.

Tak, ale prawa na razie nie ma. To, co się dzieje wokół ustaw reformujących opiekę zdrowotną, jest
skandaliczne. Nikt nie wie, kto jest autorem jakiego zapisu, kto odpowiada za ostateczny kształt
projektów ustaw, jakie są skutki finansowe poszczególnych rozwiązań, nawet szacunkowych obliczeń
nie ma.

Wszystko dlatego, że rząd chciał się pochwalić szybką reformą. Dał do Sejmu byle co, a teraz
gorączkowo poprawia. I wyszło jak najgorzej.

Nic dziwnego, że zamiast poważnej dyskusji na poważne tematy mamy pyskówkę. A to nie koniec
politycznych przepychanek.

Jak rząd chce oddłuŜyć szpitale                   2008-05-10

Agata Nowakowska

Spór nad sposobem oddłuŜenia szpitali w taki sposób, Ŝeby długi nie odrosły,
trwa od lat. Wygląda na to, Ŝe Ministerstwo Zdrowia przyjęło argumenty ministra
finansów.

Bo Ministerstwo Zdrowia miało inny pomysł na oddłużenie.

- Minister Kopacz chodziło o sekurytyzację długów. - Samorządy wyemitowałyby obligacje 20-letnie,
gwarantowane przez skarb państwa, a w przyszłości może nawet wykupione przez państwo - mówił
nam polityk PO. Według b. wiceministra finansów Stanisława Gomułki to jednak zły sposób: - Kto
kupiłby takie obligacje? Poza tym taniej jest wypuścić obligacje państwu i oddłużyć służbę zdrowia.
Różnica zdań między resortem finansów i zdrowia dotyczyła też tego, jakie szpitale komercjalizować.
Kopacz chciała przekształcać w spółki wyłącznie złe szpitale, takie, które nałogowo się zadłużają.



- Myśmy proponowali coś odwrotnego: by przekształcać te dobre ZOZ-y, takie które mają płynność
finansową. One mogą mieć nawet długi wynikające z jakiś dawnych czasów, czyichś błędów, ale nie
mają strat - powiedział nam b. wiceminister.

Skończyło się na publicznej deklaracji PO, że skomercjalizowane będą wszystkie szpitale

Ministerstwo Finansów chce jednak, by te złe szpitale, bez płynności dostały najpierw zarząd
komisaryczny. Dopiero po sanacji ich finansów dochodziłoby do przekształcenia w spółkę i sprzedaży.
We wtorek min. Rostowski spotka się z wybrana grupą menedżerów ochrony zdrowia ( przyp.)

Prof. Gomułka przypomina, że zadłużenie służby zdrowia wynosiło ok. 10 mld zł, ale tzw. zobowiązania
wymagalne są znacznie niższe - tylko 3 mld zł. Oficjalne dane Ministerstwa Finansów są jeszcze
korzystniejsze. - Zadłużenie służby zdrowia na koniec ubiegłego roku to 5,922 mld zł, z czego 4,871 mld
zł przypada na placówki podległe samorządom - poinformowała "Gazetę" Anna Sobocińska z MF.

Dlatego oddłużanie szpitali nie byłoby takie kosztowne dla budżetu. - W większości przypadków w grę
wchodziłoby tylko pomniejszenie wartości majątku ZOZ-u o zadłużenie. Bo nowa spółka stawałaby się
właścicielem ziemi, budynków i wyposażenia ZOZ-u. Wartość tego majątku pomniejszałoby się o
zadłużenie ZOZ-u - tłumaczy nam prof. Gomułka.

Dopiero w wypadku bardzo dużego zadłużenia wkraczałoby państwo i oddłużało z budżetu. - Takich
sytuacji byłoby niewiele - mówi prof. Gomułka.

Drugi spór ministra zdrowia z ministrem finansów również wygrał ten drugi. Bo początkowo min.
Kopacz planowała, że samorządy zachowają w nowo powstałych szpitalach-spółkach 51 proc. udziałów.

- Myśmy zaproponowali, by łączny udział - samorządów i pracowników - w momencie przekształcania
ZOZ w spółkę wynosił 51 proc. Ale po przekształceniu nie byłoby już żadnych ograniczeń i możliwa ich
sprzedaż - powiedział nam prof. Gomułka.

Według niego pracownicy mieli dostać 15 proc. udziałów za darmo, a kolejne 15 dokupić na kredyt z
odłożoną spłatą. - Chodziło o to, by pracownicy byli mocno zainteresowani wynikami finansowymi
swoich spółek - mówi Gomułka.

Najwyraźniej MZ przekonało się do propozycji resortu finansów, bo teraz proponuje, by szpitale
obligatoryjnie przekształcały się w spółki i by nie było żadnych ograniczeń w ich sprzedaży.
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