
Punkt widzenia, czyli: politycy, mened Ŝerowie, zwi ązkowcy i lekarze o przyj ętych
ustawach – Rynek Zdrowia, 31 pa ździernika 2008 r.

IV Forum Rynku Zdrowia, które odbyło si ę 22 października w warszawskim hotelu Sheraton,
tradycyjnie ju Ŝ zgromadziło blisko 1000 uczestników. Do tradycji n aszych spotka ń naleŜą takŜe
wyj ątkowe okoliczno ści, które im towarzysz ą. Ubiegłoroczne, III Forum, miało miejsce tu Ŝ po
wygranych przez Platform ę wyborach. 

W tym roku Forum stało się okazją do  zgromadzenia środowiska medycznego tuŜ po uchwaleniu przez
Sejm pakietu sześciu ustaw zdrowotnych.
Dyskusja nad „pakietem zdrowotnym” została w zasadzie zdominowana przez ustawę o ZOZ-ach i zapis
o obligatoryjnym przekształceniu SPZOZ-ów w spółki prawa handlowego. Trudno się zatem dziwić, Ŝe ten
najwaŜniejszy – z punktu widzenia systemu – wątek budził takŜe największe zainteresowanie podczas
sesji głównej IV Forum Rynku Zdrowia.

Jeśli nie tak, to jak?
– Trzeba w końcu zapoczątkować przynajmniej pierwszy etap reformy – uwaŜa wiceminister zdrowia
Adam Fronczak. – Mowa o przegłosowanym w Sejmie pakiecie sześciu ustaw zdrowotnych, które są tylko
krokiem wyznaczającym kierunek dalszych działań. Przed nami jeszcze ustawa koszykowa, podział NFZ i
w końcu wprowadzenie do gry prywatnych ubezpieczycieli.
- Adam Fronczak odniósł się takŜe do budzącej liczne wątpliwości obligatoryjności przekształceń SPZOZ-
ów w spółki. Jego zdaniem jest ona niezbędna, aby raz na zawsze skończyć z umiejętnym przesuwaniem
kosztów i „wpuszczaniem” ich w publiczne szpitale, leczące najtrudniejsze przypadki.

Zysk – tak, wyzysk – nie
Sceptykiem w kwestii przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego na proponowanych zasadach jest
natomiast Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który
przewiduje, Ŝe lecznice zaczną działać poprzez wyzysk pacjentów i kadry.

– Jeśli nie dofinansowane szpitale-spółki nie będą się zadłuŜać, to czyim kosztem? – pytał szef OZZL. –
Po pierwsze pacjentów, poniewaŜ nie będą kontraktowały niekorzystnych cenowo świadczeń. Po drugie
personelu. Dojdzie takŜe do obniŜenia jakości świadczeń.

Z obawą patrzy w przyszłość takŜe Jarosław Kozera, prezes Stowarzyszenia MenedŜerów Opieki
Zdrowotnej (STOMOZ):
– Przed nami wiele pytań bez odpowiedzi – uwaŜa. – Czy przed przekształceniem nie naleŜy wyjaśnić
typowej dla Polski symbiozy prywatnego gabinetu z łóŜkiem w publicznym szpitalu? Czy spółka
kapitałowa bez kapitału nie jest zbyt ryzykownym eksperymentem dla systemu? Czy nasza kadra
menedŜerska jest przygotowana do działania w środowisku ryzyka upadłości i związanej z nim
odpowiedzialności? Moim zdaniem niezbędne jest obecnie wsparcie finansowe na szkolenia dyrektorów i
doradztwo.

W ocenie Konstantego Radziwiłła, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, beneficjentami przekształceń będą
menedŜerowie i samorządy, nie pacjenci. 
– Szpitale niepubliczne nie dąŜą do rozszerzanie kontraktu z Funduszem, chętnie otwierają za to nowe
oddziały, gdzie leczą odpłatnie – wskazuje Konstanty Radziwiłł.

Co na to opozycja?
Bolesław Piecha (PiS), przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, uwaŜa, Ŝe w zakresie obligatoryjności
przekształceń było pole do kompromisu. Obecnie wypada tylko „pogratulować” menedŜerom, na których
zaciąŜy większe ryzyko.
– Spółki mają to do siebie, Ŝe bankrutują, a szpitale chyba nie są wolne od tej reguły – ocenia poseł.
Krytyczny jest równieŜ były minister zdrowia, poseł, Marek Balicki (koło SdPl Nowa Lewica), który
przypomina, Ŝe 1651 ZOZ-ów ma w ciągu dwóch lat zmienić „miękkie” finansowanie na twardy gorset
finansowy bez zwiększenia finansowania publicznego.



– Proponowane zmiany mają charakter rewolucyjny i obawiam się, Ŝe po rewolucji będzie kontrrewolucja
– mówi Marek Balicki.

Spółka, czyli porz ądek
Krzysztof Tuczapski, prezes miejskiej spółki Zamojski Szpital Niepubliczny ocenia, Ŝe zagroŜeniem dla
przekształcających się szpitali moŜe okazać się niemoŜność dostosowania zatrudnienia do realnych
potrzeb placówki. Kolejnym zagroŜeniem jest brak kapitału spółki.

– Spółka bez majątku nie jest wiarygodna dla kontrahentów – mówi Tuczapski. – Nie moŜe takŜe
dokonywać Ŝadnych większych inwestycji – modernizacji i adaptacji – na nie swojej infrastrukturze.

W innym świetle widzi natomiast przekształcenia Roman Szełemej, zastępca dyrektora ds. lecznictwa
Specjalistycznego szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, który wskazuje, Ŝe ustawa daje w
zasadzie więcej restrykcji niŜ obowiązująca obecnie.
– Niektóre samorządy prywatyzują szpitale po prostu je sprzedając, poniewaŜ nie chcą, ze względów
ekonomicznych, dalej prowadzić lecznic – podkreśla Roman Szełemej.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie wypła ci pracownikom 30 proc.
pensji – Rynek Zdrowia, 31 pa ździernika 2008 r.

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
dostaną maksymalnie tylko 30 proc. wynagrodzenia za październik - wynika z pisma przesłanego
pracownikom przez dyrektora szpitala, do którego dotarł portal rynekzdrowia.pl.                  Jak pisze
dyrektor WSzS w Lublinie, Ryszard Śmiech, nastąpi teŜ opóźnienie w wypłacie innych kwot, czyli
wynagrodzeń za dyŜury i pracę w nocy.

Dyrektor tłumaczy w piśmie pracownikom, Ŝe „po tegorocznych podwyŜkach płac, koszty wynagrodzeń
wynoszą średnio miesięcznie 7,4 mln zł przy średnio miesięcznych wpływach z NFZ – 7,8 mln zł. Na
pozostałe wydatki – leki, krew, sprzęt, diagnostyka, Ŝywienie, media, spłata kredytu – pozostaje
misięcznie 0,4 mln zł, co powoduje rosnące zaległości płatnicze wobec dostawców i ich okresowe reakcje
w postaci zajęć komorniczych“.
- Dodaje, Ŝe nastąpiły juŜ częściowe zajęcia przez komornika oraz, Ŝe podjął starania o pozyskanie
dodatkowych pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń m.in. wystąpił do NFZ o pieniądze za nadwykonania, a
w sumie o 2,7 mln zł.

Ponad tysiąc pracowników lubelskiego szpitala ma zatem ogromny problem – jak przeŜyć do
przysłowiowego pierwszego za mniej niŜ jedną trzecią pensji.

- Od września szpital nie płaci juŜ za dyŜury. Moim zdaniem moŜe dojść do upadku placówki. Na leczenie
pacjentów jest 20 razy mniej pieniędzy niŜ na wypłaty dla pracowników, wynika z pisma, które
otrzmaliśmy od dyrektora. Za takie pieniądze nie da się leczyć. Pracuje w tym szpitalu ponad 20 lat i
przykro mi patrzeć na to co się dzieje - mówi portalowi rynekzdrowi.pl dr Andrzej Ciołko, przewodniczący
Lubelskiej Izby Lekarskiej i jednocześnie zastępca ordynatora oddziału urologii wojewódzkiego szpitala.

Dr Andrzej Ciołko pytany o prawdopodobne przyczyny kryzysu finansowego szpitala odpowiada nam:
- JeŜeli szpital jest słabo finansowany, ma zaniŜony kontrakt, to trudno się dziwić, Ŝe jest w tak fatalnej
sytuacji.

Jak będzie wyglądała w tym miesiącu wypłata dla pielęgniarki w tym szpitalu?
- Pielęgniarka za październik dostanie ok. 400 zł. Panie juŜ przychodzą i pytają co mają robić, bo przecieŜ
muszą za coś Ŝyć, spłacać kredyty itd. JeŜeli sytuacja byłaby jasna to część pracowników zaczęłaby np.
szukać pracy w innych placówkach - mówi nam dr Andrzej Ciołko.



Pracownicy poinformowali nas ile pieniędzy otrzymali za październik: 
- ordynator: 1540 zł
- lekarz specjalista z 25-letnim staŜem: 848 zł
- lekarz rezydent z dokoratem: 668 zł
- pielęgniarka: 546 zł
- salowa: 316 zł

Dyrektor szpitala do czasu oddania tekstu do portalu rynekzdrowia.pl był dla nas nieuchwytny.

Anna Kaczmarek


