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Jeden wielki szpital zamiast pięciu. To pomysł urzędu marszałkowskiego na zmiany w 

słuŜbie zdrowia. Dyrektorzy, związkowcy są przeciw. Fachowcy podkreślają, Ŝe to dobry 

kierunek, ale trzeba to zrobić mądrze.  

Sytuacja finansowa lubelskich szpitali jest zła. Z nieoficjalnych prognoz urzędu marszałkowskiego 
wynika, Ŝe dług okręgowego szpitala kolejowego będzie się zwiększał co kwartał nawet o milion 
złotych.  
 
Posłanka PO, Joanna Mucha, przewodnicząca rady społecznej szpitala, kilkakrotnie spotkała się z 
Arkadiuszem Bratkowskim, który w zarządzie województwa odpowiada za słuŜbę zdrowia. Jednak 
Ŝadna z rozmów na temat sytuacji szpitala kolejowego nie przyniosła efektów. Posłanka 
krytykowała działania dyrekcji. Odpowiedzialnością za fatalną kondycję szpitala obarcza wybrane z 
klucza partyjnego kierownictwo - Mirosławę Borowiec; dyrektor placówki naleŜy do PSL. 
 
- Za kaŜdym razem padały zapewnienia, Ŝe urząd przygotowuje zmiany, ale na deklaracjach się 
kończyło - mówi nam osoba dobrze zorientowana w sytuacji. Kolejne zarzuty posłanki to zła 
organizacja pracy w "kolejowym", niepanowanie nad finansami i rozrośnięta administracja. 
 
Z naszych informacji wynika, Ŝe Joanna Mucha rozwaŜa wystąpienie z rady jako formę sprzeciwu 
wobec ignorowania jej uwag. Sama Mucha nie komentuje tych doniesień.  
 
Szpital im. Jana BoŜego w ubiegłym tygodniu otrzymał czteromilionowy kredyt, ale pieniądze 
starczą tylko na spłatę długów wobec dostawców i zapłacenie za media.  
 
W najgorszej sytuacji jest wojewódzki szpital specjalistyczny - szuka w drodze przetargu banku, 
który udzieliłby mu 30-milionowego kredytu. śaden bank nie jest chętny.  
 
Okazuje się, Ŝe urząd marszałkowski przygotowuje rewolucyjne rozwiązanie: chce z tych trzech 
podległych mu zadłuŜonych placówek zrobić jedną. Do wyŜej wymienionych mają dołączyć: 
neuropsychiatryczny i centrum onkologii ziemi lubelskiej. Zmiany mają dać oszczędności, choćby w 
administracji. Teraz jest dziewięć etatów dyrektorskich, po połączeniu zostaną tylko trzy. - Nie 
chodzi tylko o to - tłumaczy Joanna Mucha. - MoŜna będzie zlikwidować oddziały w jednych 
szpitalach, a rozbudować je w innych. Przy wyborze oddziałów trzeba będzie określić, w którym są 
najlepsi specjaliści - tłumaczy. - Jestem za, ale poczekajmy na realizację.  
 
Zdaniem marszałka usługi wykonywane przez szpitale się dublują, a placówki niepotrzebnie ze sobą 
konkurują. Bratkowski przygotowuje szczegółowy plan zmian. Konsultuje się z prawnikami i 
specjalistami od organizacji słuŜby zdrowia. We wrześniu wyniki prac ma przedstawić sejmikowi 
województwa.  
 
Urząd będzie musiał przekonać do pomysłu związki zawodowe. - To budzi wątpliwości, bo szpitale 
będą miały nierówny start. KaŜdy ma inną sytuację finansową i pytanie, co z zadłuŜeniem - mówi 
Maria Olszak-Winiarska, przewodnicząca lubelskiego regionu Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i PołoŜnych i dodaje, Ŝe jest gotowa poprzeć plan pod pewnymi 
warunkami: - Jeśli przed przeniesieniem oddziałów określi się, gdzie są najlepsi specjaliści i 
przygotuje konkretny plan.  
 
Olszak-Winiarska zastrzega jednak, Ŝe na razie ma za mało informacji, aby opowiedzieć się za 
planem: - Marszałek Bratkowski był u nas na zebraniu okręgu i zadałam mu kilka konkretnych 
pytań. Na Ŝadne nie potrafił odpowiedzieć. Dlatego za wcześnie mówić, czy popieramy pomysł. 
 
Krytycznie do pomysłu podchodzą niektórzy dyrektorzy szpitali: - Sam pomysł nie jest zły, ale nie 
w takiej sytuacji finansowej. Najpierw szpitale muszą wyjść na prostą - przekonuje jeden z nich.  
 
Bratkowski uspakaja, Ŝe na razie to pomysł, który ma usprawnić działanie szpitali. Jest 
konsultowany z fachowcami. Zmiany mają się odbyć bez szkody dla pacjentów. 
 
 



Na czym polega plan  
 
Arkadiusz Bratkowski przekonuje dyrektorów placówek i związkowców, Ŝe 
urzędowi marszałkowskiemu byłoby łatwiej zarządzać połączonymi szpitalami. 
Występując wspólnie łatwiej dostać kredyt. Zamiast oddziałów np. 
chirurgicznych w kaŜdym szpitalu powstałby jeden połączony, z całą aparaturą, 
dotychczasowymi lekarzami i taką samą liczbą łóŜek - ale jednym ordynatorem. 
Miejsce na większy oddział powstałoby dzięki temu, Ŝe inny - np. laryngologia - 
byłby zblokowany w drugim szpitalu.  

 

Dla "Gazety"  

Krzysztof Tuczapski, prezes zamojskiego szpitala niepublicznego  

 

Patrząc na przykład naszego szpitala i na 60 podobnych przypadków to dobre rozwiązanie. Jest to 

jedna z dróg do przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego. Podobny zabieg planują 

Warszawa i inne duŜe miasta. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze nie tylko na administracji. Na 

przykład przy zamówieniach publicznych na dostawy leków. Teraz kaŜda placówka występuje sama, 

a gdy zrobią to razem, zamawiając duŜe ilości, mogą wynegocjować niŜsze ceny.  

 

Łączy się to takŜe z restrukturyzacją zatrudnienia w pionie administracyjnym i białego personelu. 

Połączenie szpitali moŜe przynieść od 20 do 25 proc. oszczędności. A dotychczasowe zadłuŜenie? 

Jeśli Sejm w styczniu przyjmie nową ustawę o ZOZ-ach, część tej kwoty będzie umorzona. Do tego 

jeszcze daleko, ale szpitale powinny się przygotować. Pomysł jest dobry, a to czy się uda, będzie 

moŜna powiedzieć po pół roku funkcjonowania. 

 

Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Lekarzy  

 

Są juŜ takie szpitale, np. w Gorzowie - najbardziej zadłuŜony szpital w Polsce - stworzony z trzech 

innych. W Częstochowie istnieje zespół szpitali miejskich. W teorii to dobry kierunek, ale nie wiem, 

czy władza moŜe sobie z nim poradzić. To, co jest społeczne, jest niczyje. A politycy potrafią dobry 

kierunek zmian zaprowadzić do złego, kiedy górę biorą względy polityczne. Faktycznie, szpitale 

zamiast oddzielnie kupować małe partie leków, mogą to robić wspólnie i dzięki temu zaoszczędzić 

na cenie nawet jedną czwartą. Jeśli chodzi o administrację, to jest oszczędność na jednym 

dyrektorze jednej księgowej. Wszystko zaleŜy, jak tymi zmianami pokieruje samorząd. 
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