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Co nam zosta³o z tych lat
Z Markiem Balickim, dyrektorem Szpitala Wolskiego i by³ym ministrem zdrowia,

rozmawia El¿bieta Cichocka.

Wróci³ Pan do szpitala po przerwie parlamentarnej. I co Pan zasta³?

 Pierwsze skutki pakietu zdrowotnego
i innych ustaw z poprzedniej kadencji. W rezultacie  zdecydowanie pogorszy³a siê sytuacja finansowa szpitala. Mamy o pó³ mln z³
wy¿sze koszty z tytu³u wzrostu sk³adki rentowej, drugie pó³ mln z³ to wzrost kosztów
ubezpieczenia, w tym od zdarzeñ medycznych. A kontrakt na ten rok jest ni¿szy
o 4 mln z³, wskutek zmiany zasad podzia³u
rodków NFZ na województwa. Na Mazowszu i l¹sku w tym roku jest mniej pieniêdzy.
Teraz liczymy jeszcze skutki ustawy
mówi¹cej, ¿e 40% wzrostu kontraktu powinno pójæ na podwy¿ki p³ac, a trzy
czwarte tej kwoty musi byæ przeznaczone
na p³ace pielêgniarek.

Skoro ma Pan ni¿szy kontrakt, to nie ma
kwoty podwy¿kowej.

 To nie takie proste. Pod koniec 2010 r.
Sejm uchwali³, ¿e ustawowe zasady podwy¿szania wynagrodzeñ bêd¹ obowi¹zy4
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waæ jeszcze do koñca bie¿¹cego roku.
Ostateczne rozliczenie poprzedniego roku
jest mo¿liwe dopiero w marcu. Bo wtedy
podpisywane s¹ z NFZ ostateczne aneksy
i nastêpuje rozliczenie roku.
W ubieg³ym roku przyrost wydatków na
wynagrodzenia pracowników by³ du¿o
wiêkszy ni¿ 40% wzrostu kontraktu w³¹cznie z ostatnimi aneksami, ale wi¹za³ siê
g³ównie z tymi zakresami wiadczeñ,
w których nast¹pi³o zwiêkszenie kwoty
kontraktu. Teraz okazuje siê, ¿e aby spe³niæ warunek ustawowy dotycz¹cy pielêgniarek, musimy jeszcze dodaæ 200 tys. z³
na przyrost ich wynagrodzeñ w ca³ym
szpitalu. I to w roku, w którym w ogóle nie
staæ nas na podwy¿ki, bo mo¿emy utraciæ
p³ynnoæ finansow¹ i zacz¹æ ton¹æ. Ale tego ustawodawca ju¿ nie wzi¹³ pod uwagê.
Do tego NFZ p³aci, jak mu wygodnie.
Np. nie p³aci nawet do kwoty limitu, jeli
kwota za kolejnego pacjenta przekracza³aby
limit o z³otówkê. Za tego pacjenta ju¿ nie
zap³aci, a czasem to jest kilkadziesi¹t tysiê-

cy. Tak ponoæ wynika z algorytmu. Wiemy
ju¿, ¿e tylko za styczeñ i luty uzbiera³o siê
w ten sposób 200 tys. z³. NFZ chce to rozliczyæ na koniec roku, co w praktyce oznacza
koniec marca 2013 r. A szpitala nie staæ na
to, ¿eby kredytowaæ NFZ jeli chodzi o nadwykonania, a co dopiero w ramach limitu
okrelonego w umowie.
Bardzo s³ono p³acimy za wykonywanie
ustaw.
Czy pamiêta Pan jakikolwiek okres w ci¹gu ostatnich 20 lat, kiedy ministerstwo
zdrowia równie intensywnie rz¹dzi³oby
z pomoc¹ komunikatów?

 Nie. By³y okresy zamieszania, wymagaj¹ce wyjanieñ resortu, ale nie by³o a¿ takiej
kumulacji b³êdów prawnych. W ustawie o kasach chorych czy w pierwszej ustawie o NFZ
by³y luki. Tamte ustawy mog³y te¿ rodziæ pytania, czy to s³uszny kierunek reform. Natomiast nie by³o sytuacji, ¿eby przepisów prawa
w ogóle nie da³o siê stosowaæ. Obecne komunikaty ministra to novum, jeli chodzi o wp³y-
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wanie na rzeczywistoæ. Mo¿na sarkastycznie
powiedzieæ, ¿e osi¹gnê³y status umów miêdzynarodowych, bo zgodnie z Konstytucj¹
RP  ratyfikowane przez Polskê umowy miêdzynarodowe s¹ wa¿niejsze od ustaw. Zatem
resort mocno wszed³ do UE.
Minister twierdzi, ¿e ustawy s¹ dobre.
Wiêc mo¿e tylko prawnicy, lekarze i dyrektorzy placówek nie umiej¹ ich czytaæ
i trzeba im je t³umaczyæ?

W sprawie jednego tylko art. 9 ustawy
refundacyjnej ukaza³y siê ju¿ 3 komunikaty.
Pierwsze 2 interpretowa³y ten artyku³ tak, jak
wszyscy go odczytywali, i by³y zgodne
z ustaw¹. Póniej resort dostrzeg³, ¿e nie da
siê kupiæ wielu leków dla szpitali zgodnie
z ustaw¹, da³ wiêc inn¹ interpretacjê artyku³u 9. I ten ostatni komunikat jest ju¿ sprzeczny z zapisami ustawy, choæ korzystny dla
szpitali, bo zwalnia dyrektorów od ewentualnej odpowiedzialnoci za z³amanie prawa.
Tyle ¿e i tak nie rozwiewa w¹tpliwoci, bo
ustawa nadal zobowi¹zuje hurtownie do stosowania sztywnych cen, a za z³amanie przepisów gro¿¹ im sankcje finansowe.

Czyli rz¹dy komunikatów to uporczywe
brniêcie w kolejne b³êdy.

 W dodatku nie wiadomo, na jak d³ugo.
Komunikat ma tylko datê og³oszenia, wiêc
ostatni jest najbardziej obowi¹zuj¹cy.
Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e jeli polityka
lekowa zostanie powierzona nowej pani
wiceminister, która jest prawnikiem, to bêdzie ona chcia³a dzia³aæ zgodnie z prawem. I znowu zmieni siê komunikat.
Teraz jestemy wiadkami konfliktu
miêdzy resortem a NFZ dotycz¹cego programów lekowych. Prezes czeka na obwieszczenie ministra w sprawie leków stosowanych w programach lekowych, minister twierdzi, ¿e wystarcz¹ decyzje administracyjne, sukcesywnie przekazywane
do NFZ, a czas ucieka. W tym sporze racjê
ma akurat prezes NFZ.
I  co wa¿ne  program lekowy nie powinien byæ przygotowany przez firmê farmaceutyczn¹ w formie za³¹cznika do
wniosku o refundacjê. Ustawa refundacyjna jest w tym punkcie sprzeczna z ustaw¹
o wiadczeniach zdrowotnych.

pieczone, komisja orzeka, czy zasz³o zdarzenie medyczne i pacjent zwraca siê po odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej,
która proponuje pacjentowi jego wysokoæ.
Jeli pacjent nie przyjmie propozycji, pozostaje mu proces cywilny. Wtedy szpital jest
za chroniony przez drugie ubezpieczenie 
od odpowiedzialnoci cywilnej.
Czekaj¹c na zmiany ustawowe, zdecydowana wiêkszoæ szpitali nie wykupi³a polisy nowego ubezpieczenia.

Wyobramy wiêc sobie, jak bêdzie to
dzia³a³o po nowelizacji. Pacjent idzie do komisji, komisja ustala, ¿e nast¹pi³o zdarzenie
medyczne. Po odszkodowanie udaje siê wiêc
bezporednio do szpitala. Szpital bêdzie chyba musia³ zatrudniæ wyspecjalizowan¹ kancelariê prawn¹, która by siê tym zajmowa³a.
A jeli nie zatrudni i bêdzie dzia³a³ po amatorsku, to jedynym racjonalnym wyjciem
bêdzie z³o¿enie takiej propozycji, by pacjent
j¹ odrzuci³ i poszed³ do s¹du. Wtedy w razie
wygranej pacjenta odszkodowanie zap³aci
ubezpieczyciel z OC.
Dla szpitala to czysty zysk, bo wyrok zapadnie dopiero za kilka lat.

 W efekcie  nowelizacja ustawy o prawach pacjenta stanie siê martwym zapi-

sem. Ale to jeszcze pó³ biedy. W kilkuletniej perspektywie powa¿nie wzrosn¹ koszty polis OC, bo nale¿y spodziewaæ siê
wówczas wzrostu liczby i kwot roszczeñ.
Co, pañskim zdaniem, nale¿a³o zrobiæ?

 Skoro by³y tak wielkie opónienia
w aktach wykonawczych, ¿e w grudniu
¿adne towarzystwo ubezpieczeniowe nie
by³o gotowe, by zaproponowaæ polisy, nale¿a³o przesun¹æ o rok wejcie w ¿ycie
ustawy. To wystarczaj¹cy czas, ¿eby dokonaæ ponownej analizy tego, jak widaæ, nieprzemylanego do koñca pomys³u.
Ale minister tego nie zrobi³. Co teraz?

 Zastanawiam siê, czy jest jakie dobre
wyjcie z tej sytuacji. Najlepiej  po prostu
 zawiesiæ tê ustawê.
Wtedy wydwiêk propagandowy by³by
fatalny.

 Albo robimy propagandê, albo proponujemy co dobrego. To by³a jedyna ustawa, co do celów której nie by³o w¹tpliwoci  by³a dla dobra pacjenta.
Tymczasem z³a atmosfera, jaka towarzyszy³a pracom nad ustaw¹, niechêæ do
wspó³pracy z innymi, a zw³aszcza brak
opisu modelu, jak to ma dzia³aæ po wejciu

Z lekami resort jeszcze siê nie upora³,
a jest ju¿ oficjalna zapowied nowelizacji
ustawy o dzia³alnoci leczniczej. Najwa¿niejsza zmiana to zniesienie obligatoryjnoci ubezpieczenia od zdarzeñ medycznych.

 W tym krótkim dokumencie nie napisano, jak system dochodzenia roszczeñ ma
funkcjonowaæ w przypadku, gdy szpital nie
ma nowego ubezpieczenia. Ca³a idea polega³a tu przecie¿ na tym, ¿e szpitale s¹ ubez-
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w ¿ycie nowych rozwi¹zañ, sprawi³y, ¿e
wyszed³ gniot gorszy od ustawy refundacyjnej, w której ostatecznie wystarczy poprawiæ kilkanacie zapisów.
Z powodu ustawy o dzia³alnoci leczniczej
jeszcze nic z³ego siê nie wydarzy³o, wiêc
póki co skandalu nie ma.

 Ale w ujawnionych w marcu za³o¿eniach do jej nowelizacji jest zapowied doprecyzowania, co to jest przedsiêbiorstwo.
Wiemy ju¿, ¿e hospicja maj¹ dzia³aæ jak jednostki bud¿etowe, czyli nie jak przedsiêbiorstwo. To dobry kierunek.
Natomiast w przypadku pozosta³ych podmiotów leczniczych resort chce wpisaæ do
ustawy idiotyzm, ¿e w przedsiêbiorstwie
mo¿na wykonywaæ tylko jeden rodzaj dzia³alnoci leczniczej. Wynika z tego, ¿e Szpital
Wolski trzeba bêdzie podzieliæ przynajmniej
na 2 przedsiêbiorstwa: przychodniê i szpital,
co spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów
dzia³alnoci.
Za pomoc¹ tej ustawy pañstwo chce siê
wycofaæ z odpowiedzialnoci za szpitale
i poddaæ je prawom rynku. Tymczasem g³êboko ingeruje w lecznicz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i nakazuje, co ma byæ wykonywane
w poszczególnym przedsiêbiorstwie, tak¿e
prywatnym. Nie wiem, czy w przypadku
zbrojeniówki jest a¿ tak du¿a ingerencja pañstwa. Co resort chce przez to uzyskaæ? ¯eby
s³upki i tabelki lepiej wygl¹da³y?

Jeli mówimy o s³upkach i tabelkach, to
k³ania siê jeszcze ustawa o informatyzacji.

 To dopiero bêdzie problem! Latem 2014 r.
znika podstawa prawna do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej.
Dotyczy to ca³ej dzia³alnoci leczniczej 
i prywatnego gabinetu lekarskiego na wsi,
i wielkiego szpitala.
Jednym z rozwi¹zañ wydaj¹ siê tablety
z odpowiednim oprogramowaniem. Jeli
w Polsce mamy 100 tys. lekarzy i 200 tys.
pielêgniarek, to kto da pieni¹dze na konieczny sprzêt i oprogramowanie? A kto  na serwery dla szpitali? Ale najwiêksza bêdzie bariera ludzka. Trudno bowiem w tak krótkim
czasie nauczyæ wszystkich, ³¹cznie z emerytami, pos³ugiwania siê tabletami.
W przypadku tej ustawy sama idea by³a
b³êdem. Pañstwo, w którym administracja
jest s³abiutka, nie mo¿e nagle wprowadzaæ
centralnie systemu dla tysiêcy podmiotów. To
jest z góry skazane na pora¿kê. Raczej trzeba
by³o wybraæ jakie priorytetowe obszary
i stopniowo budowaæ spójny system informatyczny. Bardziej mi siê podoba zapowied rejestru chorób nowotworowych. Niech to naprawdê dzia³a, z dobrym, przyjaznym oprogramowaniem. A kiedy ju¿ zadzia³a, mo¿na
zrobiæ rejestr chorych na cukrzycê, czyli za6
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W tej chwili
odbywa się tylko
gorączkowe gaszenie
pożarów, które
w efekcie wznieca
kolejne pożary



cz¹æ monitorowaæ wydatki w najbardziej
kosztownych obszarach. Nale¿a³oby te fragmenty tak projektowaæ, ¿eby mo¿liwe by³o
ich scalenie. Nag³a, centralna informatyzacja
wszystkiego jest zbyt ryzykowna. Ofiar bêdzie du¿o.
NFZ ju¿ teraz ma zreszt¹ masê danych,
których nie jest w stanie analizowaæ. Zrobienie chocia¿by monitoringu ordynacji lekarskiej mog³oby przynieæ wymierne efekty,
ale pod warunkiem, ¿e bêdzie to informacja
dla lekarzy, a nie narzêdzie represji.
Z pakietu minister Kopacz zosta³a nam nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza, skracaj¹ca studia i likwiduj¹ca sta¿e. Pamiêtam p³omienny apel pos³a Ar³ukowicza, by
pani minister nie likwidowa³a sta¿y.

 Zawsze myla³em, ¿e aby zwiêkszyæ
liczbê absolwentów, trzeba zwiêkszyæ liczbê
studentów. Tymczasem uczelnie medyczne
zmuszone, w zwi¹zku z likwidacj¹ sta¿u,
zmieniæ program studiów  zapowiadaj¹
zmniejszenie liczby studentów, bo nie zapewniono im odpowiednich rodków na wprowadzenie nowego programu. To, co siê w tej
sprawie dzieje, na pewno nie jest wiêc drog¹
do zwiêkszenia liczby lekarzy.

Spodziewa³ siê Pan, ¿e minister Ar³ukowicz
tak ochoczo bêdzie kontynuowa³ politykê
Ewy Kopacz i ukrywa³ wszystkie b³êdy
ustawowe i opónienia w rozporz¹dzeniach?

 W przypadku ustawy refundacyjnej ba³agan pierwotnie by³ przypisany minister Kopacz. Bartosz Ar³ukowicz móg³ czêæ b³êdów
usun¹æ, gdyby nie opór premiera. A premier
mia³ zapewne z³¹ informacjê o stanie tej ustawy i jej potencjalnych skutkach. Nie s¹dzê,
by minister Ar³ukowicz liczy³ na to, ¿e na pocz¹tku ujawni siê ca³y ba³agan, a potem bêdzie tylko lepiej. Oczywicie, to lepiej by³oby ju¿ jego zas³ug¹. Jednak teraz z ka¿dym
miesi¹cem ponosi coraz wiêksz¹ odpowiedzialnoæ. I dalej brnie. A testowanie odbywa
siê na ¿ywym organizmie.

Czy drog¹ do poprawy sytuacji jest ucieczka do przodu i podzia³ NFZ?

 Obawiam siê, ¿e resort pod¹¿a w³anie w tym kierunku i niestety wymyla
nowe pola minowe. Ju¿ dr¿ê, co bêdzie
z ustaw¹ o zdrowiu publicznym. Bo jest
ona potrzebna.
Tymczasem czytam zadziwiaj¹c¹ wypowied ministra Ar³ukowicza dla Medical Tribune: Jest rzecz¹ oczywist¹,
¿e sposób zarz¹dzania polskimi szpitalami i ich struktura w³acicielska musi
ulec zmianie. Przy takim rozproszeniu
struktury w³acicielskiej trudno jest
stworzyæ za³o¿enia dla d³ugofalowej polityki zdrowotnej pañstwa. Aby to zrobiæ, potrzebujemy dobrej ustawy o zdrowiu publicznym.
Otó¿, jeli ustawa o zdrowiu publicznym mia³aby dotyczyæ struktury w³acicielskiej szpitala, to ja ju¿ niczego nie
rozumiem. Wiem, ¿e resort pracuje nad
projektem takiej ustawy, ale wydawa³o
mi siê, ¿e bêdzie dotyczy³a czego zupe³nie innego. A jeli i ta ustawa bêdzie
uchwalana w taki sam sposób jak poprzednie, to mo¿e lepiej daæ sobie spokój z nowymi ustawami.

Co mo¿na zrobiæ teraz?

 Trzeba koniecznie ustaliæ, co nale¿y naprawiæ oraz postêpowaæ zgodnie z ca³ociowym planem. W tej chwili odbywa siê tylko
gor¹czkowe gaszenie po¿arów, które w efekcie wznieca kolejne po¿ary.

Czy minister Ar³ukowicz temu podo³a?

 Pytanie jest inne  czy rz¹d ma wiadomoæ krytycznej sytuacji w ochronie zdrowia? Teoria uczy, ¿e kiedy jest wprowadzana jaka reforma, to najpierw zwiêksza siê
ba³agan i dopiero po pewnym czasie przynosi ona oczekiwane efekty. Jest wiêc normalne, ¿e na pocz¹tku nawet najlepiej przygotowanej reformy jest trochê ba³aganu. Jeli w otoczeniu premiera taka w³anie jest
diagnoza obecnej sytuacji, to niestety jest to
diagnoza b³êdna. Bo dzisiejszy ba³agan wynika z faktu, ¿e z³e s¹ same ustawy. I tu mo¿e tkwiæ trudnoæ w przekonaniu centrum,
¿e sytuacja jest krytyczna i zamiast wychodziæ z do³ka  brniemy w chaos.

Gdzie spojrzeæ, to pora¿ka. Czy tak mo¿na
podsumowaæ 4 lata rz¹dów Ewy Kopacz?

 Od samego pocz¹tku chodzi³o bardziej
o propagandê ni¿ o dobr¹ robotê. A minister
Ar³ukowicz wchodzi w te same buty.

Tylko ¿e on w nagrodê nie zostanie marsza³kiem Sejmu.

 Nie zostanie, ale ma szansê staæ siê koz³em ofiarnym. ■

