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Szpital Bródnowski, Centrum Rehabilitacji "Stocer" w Konstancinie i Wojewódzkie Centrum
Stomatologii - to trzy z sze ściu placówek nale Ŝących do marszałka, które maj ą stać się
spółkami. W poniedziałek radni samorz ądu województwa zadecyduj ą, czy je przekształca ć.

W Warszawie  to ratusz pierwszy ogłosił, Ŝe chce przekształcać swoje lecznice w spółki. Na początek

te najbardziej zadłuŜone - na Solcu i Szpital Praski. Rada zgodziła się na przygotowanie
przekształceń.
Urząd marszałkowski jest jednak juŜ o krok dalej. Mazowieccy radni juŜ w poniedziałek zadecydują,
czy rozpocznie się likwidacja sześciu szpitali (marszałek zarządza w sumie 22 szpitalami, na koniec
marca 2009 r. miały 525 mln zł długu). Zarówno miasto, jak i marszałek przekonują, Ŝe
przekształcenia zadłuŜonych szpitali to jedyny sposób na to, aby je oddłuŜyć i uratować.
Przekształcone mają być - szpital Bródnowski, w Ciechanowie i Siedlcach, Wojewódzkie Centrum
Stomatologii oraz Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu.

Na poniedziałkowym posiedzeniu sejmiku mają być teŜ powołane spółki, które utworzą niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej i przejmą leczenie pacjentów i kontrakt z NFZ. Lecznice marszałkowskie
mają być spółkami od stycznia 2010 r.

Po co szpitale zmienia ć w spółki?

Bo niepubliczne szpitale zaczynają wtedy od zera. Ich długi przejmuje samorząd. Zobowiązania
sześciu lecznic wynoszą 212 mln zł (prawie połowa to długi Bródnowskiego). Ok. 20 mln zł ma
zrefundować ministerstwo w ramach rządowego programu. Resztę musi dać samorząd. - Te kwoty są
juŜ uwzględnione w budŜecie, bo samorząd poręczał kredyty i poŜyczki zaciągane przez placówki -
mówi wicemarszałek Witold Roszkiewicz.

Podstawowa róŜnica między publicznym szpitalem a niepublicznym dotyczy tego, Ŝe spółka moŜe
upaść, a zoz nie, dlatego zadłuŜa się bez końca. Gdy spółka przekroczy pewien poziomu zadłuŜenia,
musi rozpocząć proces naprawczy. Jeśli się nie powiedzie, upadnie, a likwidator spłaci wierzycieli z
tego, co zostało. - Pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję przekształceń, bo sto procent udziałów w
spółce ma mieć samorząd. To oznacza, Ŝe nie utracimy kontroli nad szpitalem - mówi radna Wiesława
Krawczyk (PSL), przewodnicząca komisji zdrowia i kultury fizycznej samorządu województwa.

Podobne przekształcenia ma juŜ za sobą np. Zamość. Krzysztof Tuczapski, prezes Zamojskiego
Szpitala Niepublicznego podkreśla, Ŝe Ŝaden samorząd nie da upaść szpitalowi. Podaje przykład
swojej lecznicy, która przed przekształceniem miała 25 mln zł długu, a teraz zarabia. - Prezes za
kondycję spółki odpowiada swoim majątkiem, dyrektorzy nie ponoszą takich konsekwencji za
zadłuŜenie placówki, co najwyŜej tracą stanowisko - podkreśla Tuczapski.

Pacjent zapłaci i b ędzie szybciej przyj ęty

W czasie przekształceń szpital ma działać bez przerwy. - Pacjenci nie powinni zauwaŜyć, od kiedy
tam zamiast dyrektora będzie prezes - podkreśla Roszkiewicz. - Szpitale-spółki teŜ będą mieć
kontrakty z NFZ i chorzy nie będą płacić za wizyty czy hospitalizację.
Pacjenci powinni poczuć zmiany organizacyjne. Spółce łatwiej zdobyć pieniądze na remonty i sprzęt.



Dodatkowo w przekształconych szpitalach chory będzie mógł wykupić usługę, zamiast czekać w
kolejce. Teraz nie ma takiej moŜliwości. Gdy chce wcześniej dostać się do specjalisty, idzie do
prywatnej placówki. TakŜe jeśli szpitalowi skończy się kontrakt z NFZ, nie trzeba będzie odsyłać
pacjenta, tylko moŜna go leczyć za jego pieniądze. W stanach zagroŜenia Ŝycia, kaŜdy szpital - czy
publiczny, czy prywatny - musi nas przyjąć.

Bez zwolnie ń, szpital nie stanie na nogi

Samorząd województwa na likwidację szpitali daje sobie minimum trzy miesiące. W tym czasie musi
powstać biznesplan, trzeba uzyskać opinię związków zawodowych, Banku Gospodarstwa Krajowego,
Ministerstwa Zdrowia i dogadać się z wierzycielami. Zapewne trudne będą negocjacje z pracownikami,
dla których przekształcenia mogą być pretekstem do podwyŜek. - Gdy pracownikom wypowie się
warunki pracy, to na starych zasadach w niepublicznym ZOZ-ie nie będą chcieli pracować - twierdzi
Maciej Jędrzejowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na Mazowszu.

Przekształcenia wiąŜą się zwykle z redukcją zatrudnienia. Zdaniem Tuczapskiego bez tego nie da się
zadłuŜonego szpitala postawić na nogi. W szpitalu-spółce, którą zarządza w Zamościu, przed
przekształceniem pracowało ok. 500 osób, w niepublicznym ZOZ-ie 330 osób. - Te 170 osób nie
zostało na bruku. Utworzyliśmy cztery dodatkowe spółki i tam pracują. Część załogi nie podpisała
umów, ale tak naprawdę pracę straciło 25 osób - podkreślał Tuczapski.
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