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To dobra wiadomość przede wszystkim dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad
projektem nowelizacji ustawy, która zlikwiduje podział na szpitale publiczne i
niepubliczne. 

Czym się róŜni obecnie szpital publiczny od niepublicznego? W tym pierwszym więcej do
powiedzenia mają politycy. To oni obsadzają tzw. rady społeczne, co więcej, przy obsadzie stanowiska
dyrektora często bardziej liczy się, z jakiej partii jest kandydat niŜ jego rzeczywiste kwalifikacje. Poza
tym publiczne placówki mają z reguły długi. Ale łatwiej im teŜ jest wziąć kredyt z banku - bez
problemu poręczy go samorząd. Niestety długi wymuszają oszczędności, na przykład gorsze posiłki - a
to odbija się na komforcie pacjentów.

Pod koniec czerwca na posiedzeniu komisji trójstronnej rządu (uczestniczą w niej m.in. przedstawiciele
pracodawców, związków zawodowych pracowników szpitali) mówiono o końcu podziału placówek na
niepubliczne i publiczne. Te drugie przekształciłyby się w spółki prawa handlowego. 

Jednak by było to moŜliwe, konieczne jest oddłuŜenie jednostek. - śaden samorząd nie zgodzi się
przekształcać swojego szpitala w spółkę prawa handlowego, jeŜeli dzięki temu nie pozbędzie się ona
problemów finansowych - mówi Krzysztof Tuczapski, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego,
który uczestniczy w rozmowach komisji trójstronnej.

Kto w takim razie ma przejąć na siebie dług szpitali? Samorządy, którym placówki podlegają, nie będą
do tego zdolne finansowo. Przykładowo same placówki ochrony zdrowia, podległe lubelskiemu
urzędowi marszałkowskiemu, mają prawie 260 mln zł długu. - Naszego budŜetu nie stać na to, by
spłacić zaległości szpitali - twierdzi stanowczo Arkadiusz Bratkowski, wicemarszałek województwa
odpowiedzialny za ochronę zdrowia.

Według projektu, nad którym pracuje KT, część zaległości spłaciłby budŜet państwa. - Mowa o
zobowiązaniach publicznoprawnych, np. zaległych składkach na ZUS. Potrzeba na to w kraju około 2,7
mld zł. Jest zapewnienie Ministerstwa Finansów, Ŝe takie pieniądze w budŜecie na ten cel będą -
podkreśla Krzysztof Tuczapski. Szpital dostanie pieniądze tylko wtedy, kiedy uzyska wpis do rejestru
przedsiębiorców jako spółka prawa handlowego.

Co z resztą długów? Według rządowych danych, na koniec 2007 r. wszystkie zaległości placówek
ochrony zdrowia w całym kraju wynosiły około 9 mld zł.

Jednym z pomysłów jest udzielenie szpitalom poŜyczek. Miałaby to robić specjalnie powołana agencja
skarbu państwa.

Kolejnym pomysłem są ulgi podatkowe. - Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych,
spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia wszystkich samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej na okres dwóch lat - informuje Jakub Gołąb, rzecznik resortu zdrowia.

Projekt zakłada, Ŝe jeŜeli jakiś szpital mimo to nie zechce się przekształcić, po roku zostanie
wykreślony z rejestru zakładów opieki zdrowotnej - co oznacza w praktyce jego likwidację.
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