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Czy kontrowersyjny pomysł przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego wejdzie
w Ŝycie? O planach reformy słuŜby zdrowia "Polska" rozmawia z minister Kopacz. 

W październiku Sejm zaczyna pracę nad pakietem ustaw reformujących słuŜbę zdrowia. Najwięcej
kontrowersji wzbudza przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Zgodnie z planami PO od
2009 r. wszystkie szpitale miałyby zacząć działać według wolnorynkowych zasad. A ich obecne długi
częściowo spłacone zostałyby z budŜetu państwa.
Na przekształcenia nie zgadzają się medyczne związki zawodowe ani opozycja. Kłopoty mogą teŜ
przyjść z Brukseli - nie wiadomo, czy na oddłuŜenie szpitali nie trzeba mieć zgody Komisji
Europejskiej. Reforma słuŜby zdrowia ma się jednak nie ograniczać tylko szpitali. Sejm zajmie się
ponadto ustawami o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie
zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach
zakładów opieki zdrowotnej. 

Rozmowa z minister zdrowia Ewą Kopacz 

Jak będą wyglądały polskie szpitale, jeśli reforma zdrowia wejdzie w Ŝycie w takiej
formie, jak zaplanowała to PO? 
Szpitale zostaną przekształcone w spółki prawa handlowego. ZałoŜyliśmy, Ŝe placówki ochrony
zdrowia będą działały na zasadach rynkowych, będą miały zarząd, który za wyniki finansowe
placówki będzie odpowiadał osobiście i majątkowo. 

Ale, czy wtedy menedŜerowie szpitali, bojąc się odpowiedzialności, będą wykonywali
tylko te zabiegi, które nie są zbyt kosztowne? 
Nie. Ustawa zakłada promowanie tych placówek, które pracują najlepiej. Szpital, który wykonuje
najtrudniejsze zabiegi, otrzyma większe pieniądze na leczenie i na wynagrodzenie dla pracowników.
To oznacza, Ŝe mały szpital powiatowy, który ma świetnie wyposaŜone sale, wykwalifikowaną kadrę
i przeprowadza skomplikowane operacje, będzie dostawał tyle samo na leczenie, co znany szpital
kliniczny. 

W jaki sposób skorzystają pacjenci? 
Dzięki tej reformie będą mogli w ramach ubezpieczenia leczyć się w dobrych, prywatnych klinikach,
które podpiszą umowę z NFZ. 

Środowiska medycznie boją się, Ŝe stracą pieniądze na planowanej reformie, a warunki
pracy pogorszą się. Dlatego lekarze na wszelki wypadek Ŝądają wprowadzenia przepisu o
pensji minimalnej w słuŜbie zdrowia. 
Nie będzie takich zapisów. Jestem przeciwniczką wynagradzania wszystkich po równo. Po reformie
najwięcej będą zarabiać najlepsi fachowcy. KaŜde podnoszenie kwalifikacji teŜ będzie premiowane. 

Kto będzie decydował o tym, który szpital dostanie większe pieniądze? 
Od momentu przekształceń najlepsze szpitale, wykonujące usługi na najwyŜszym poziomie,
dostaną najwięcej środków. Jakość oceniać będzie specjalna komisja akredytacyjna. 

Szpitale twierdzą, Ŝe środki, które otrzymują z NFZ, nie wystarczają na leczenie
pacjentów. Dlatego na wizytę u specjalisty trzeba czekać kilka miesięcy. Czy to się
zmieni? 
Opracowujemy standardy oczekiwania na wykonanie poszczególnych zabiegów. Czyli pacjent nie
będzie musiał dłuŜej czekać np. na endoprotezę niŜ czas określony tymi przepisami. Jeśli szpital nie
będzie się z tego wywiązywać, NFZ będzie mógł nawet zerwać z nim umowę. Jeśli jednak wykona
zabieg przed czasem, będzie za to dostawał dodatkowe pieniądze. Pracujemy takŜe nad weryfikacją
rzeczywistych kosztów zabiegów, aby NFZ za zabiegi nie płacił mniej niŜ kosztuje jego wykonanie. 

Co się stanie, jeśli prezydent zawetuje ustawy zdrowotne? Przekształcenie poprzez
likwidację? 
To Ŝadna nowość, tak się przecieŜ dzieje. Od 2000 r. w niepubliczne placówki przekształciło się juŜ
ok. 60 szpitali. Tyle Ŝe sposób, w jaki się to odbywa, nie jest dość przejrzysty. Często bywa tak, Ŝe
na tym zabiegu najlepiej wychodzą firmy Ŝyjące ze skupowanych długów. Weto oznaczałoby, Ŝe
prezydent akceptuje ten stan rzeczy. 



Czy zabieg zapłodnienia in vitro będzie finansowany z budŜetu państwa? 
Na razie nie ma na to pieniędzy. Wiem, Ŝe w Polsce jest wiele par, które bezskutecznie starają się o
dziecko, ale jeśli póki co mamy ograniczoną pulę pieniędzy i musimy wybrać, czy leczyć dziecko
chore na raka, czy finansować in vitro, wybiorę to pierwsze. 

Profilaktyka jest tańsza niŜ leczenie. Czy moŜna spodziewać się dodatkowych programów
profilaktycznych? 
Tak. Chcemy na przykład rozpocząć walkę z rakiem prostaty i nowotworem jelita grubego. Osoby
po 45. roku Ŝycia będą dostawać zaproszenia na bezpłatne badania. 

Czy te badania równieŜ będą obowiązkowe przy przyjmowaniu do pracy? Tak, jak ma być
obowiązkowa cytologia? 
Szukamy najskuteczniejszych sposobów zapobiegania nowotworom. Jeśli wraz ze środowiskami
medycznymi dojdziemy do wniosku, Ŝe, wprowadzając obowiązkowe badania, moŜna komuś
uratować Ŝycie, to czemu tego powaŜnie nie rozwaŜyć? 

Co rząd chce osiągnąć, wprowadzając rewolucyjną reformę słuŜby zdrowia? 
Cała reforma koncentruje się wokół pacjenta. Chcemy tak uszczelnić system, Ŝeby pacjent, który
płaci ubezpieczenie i trafi do szpitala miał pewność, Ŝe są pieniądze na jego leczenie. 
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