Oświadczenie złożone
przez senatora Leszka Piechotę
na 29. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 marca 2013 r.
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle znanych Panu Ministrowi problemów związanych z zadłużeniem szpitali klinicznych oraz ich finansowaniem zamierza Pan Minister podjąć jakiekolwiek działania w celu umożliwienia wyżej wymienionym placówkom należytego wykonywania ich zadań.
Szpitale kliniczne stanowią niezbędną bazę dydaktyczną uczelni medycznych i to właśnie w tych szpitalach powstają lub są wdrażane praktycznie wszystkie nowe metody terapeutyczne i diagnostyczne. Jako że
kliniki leczą najbardziej skomplikowane przypadki chorobowe, niejednokrotnie zmuszone są do stosowania
najdroższych procedur medycznych, najdroższych leków, za które Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca
pieniędzy. To z kolei napędza spiralę zadłużenia tych szpitali. Zadłużony szpital nie może przecież pozwolić
sobie na odmówienie leczenia ciężkich przypadków chorobowych. Z posiadanych przeze mnie informacji
wynika, że największy problem dotyczy szpitali pediatrycznych, a znaczna część zadłużenia powstaje w klinikach onkologicznych.
Szanowny Panie Ministrze! Czy w związku z zadłużeniem szpitali klinicznych, zdaniem Pana Ministra,
dyrektorzy tych placówek powinni odmawiać leczenia na przykład dzieci z białaczką, które można wyleczyć,
stosując jedynie bardzo drogie leki, za które z kolei NFZ nie zwróci pieniędzy?
W przypadku ujemnego wyniku finansowego obowiązujące regulacje prawne de facto nakładają na organy założycielskie obowiązek pokrycia brakujących sum. Podmiotem tworzącym szpital kliniczny jest rektor
uczelni medycznej. Uczelnie medyczne nie mają jednak możliwości pełnego pokrywania kosztów działalności klinik, i to nie tylko dlatego, iż nie dysponują odpowiednimi środkami, lecz także dlatego, że otrzymywane przez nie środki przeznaczane są na dwa podstawowe cele: dydaktykę i badania naukowe.
Trudno również wyobrazić sobie sytuację, że szpitale kliniczne ze względu na specyfikę ich działalności,
zostaną przekształcone w spółki prawa handlowego.
Powyższe problemy od dłuższego czasu są sygnalizowane przez rektorów akademickich, czego wyrazem
są między innymi uchwała Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z
dnia 23 listopada 2012 r. oraz uchwała nr 6/2012 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
z dnia 26 października 2012 r. Przedkładam je w załączeniu.
W związku z tym, że powyższa sprawa ma istotne znaczenie, proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Z poważaniem
Leszek Piechota

