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Dnia 17 października 2012 r. o godz. 11.00 w sali nr 176 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci podczas którego omówiono problematykę 

zadłużonych klinik pediatrycznych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z raportem 

przedstawiającym stan i dynamikę wymagalnych zobowiązań samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej. Zaproszeni goście – m.in. dyrektorzy szpitali klinicznych 

wypowiadali się na temat przekształceń szpitali w spółki handlowe, ciążących na szpitalach 

tzw. starych długów, zmiany kalkulacji kosztów leczenia dzieci. 

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś, 

ustosunkowując się do trybu przekształcania szpitali w spółki handlowe wskazał na rosnąca 

liczbę pacjentów przez co szpital ma 1/5 nadwykonań na kwotę 30 mln zł. Jeśli nie zostanie 

zmieniona ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej żadna,  

z uczelni nie będzie miała możliwości spłaty zadłużenia. Na szpitalach ciążą tzw. stare długi, 

których obsługa jest dużym obciążeniem, często uniemożliwia zaciąganie kredytów. Profesor 

Moryś podkreślił, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest miejscem, w którym jednocześnie 

leczy się, prowadzi badania oraz kształci przyszłych medyków. Pytał czy przekształcanie 

klinik w spółki handlowe nie odbije się na prowadzonych badaniach i kształceniu lekarzy. 

Dyrektor Instytutu - Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka prof. dr hab. n. med. Janusz 

Książyk zauważył, że narastające zadłużenie szpitali często wynika z ich referencyjności. 

Do takich szpitali trafiają pacjenci z wieloma schorzeniami, koszty leczenia są zatem 

zdecydowanie wyższe. Bardzo drogie jest leczenie na oddziałach pediatrycznych, a niestety 

obserwuje się zaniżoną wartość wyceny wysokospecjalistycznych procedur pediatrycznych, 

zaniżanie wartości kontraktu, często brak zapłaty za tzw. nadwykonania oraz brak pokrycia 

kosztów utrzymania dwudziestoczterogodzinnej godzinnej gotowości do przyjęcia pacjentów 

w stanie ciężkim.  



Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki prof. dr hab. n. med. Przemysław 

Oszukowski wskazał, że niektóre oddziały generują wysokie koszty, jak, np. pediatrii czy 

położnictwa, a inne np. neonatologii przynoszą zyski.  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Piotr 

Nowicki poinformował uczestników posiedzenia, że szpital ten zadłużony jest na kwotę 150 

mln zł, przy czym większą część zadłużenia stanowią tzw. stare długi, których koszty obsługi 

stale rosną. Zadłużony szpital nie może uzyskać kredytu, firmy zewnętrzne nie chcą 

uczestniczyć w przetargach – właśnie ze względu na znaczące zadłużenie szpitala. 

Wygenerowane zyski przeznaczane są w większości na obsługę zadłużenia, na starzejącą się 

infrastrukturę zaczyna brakować środków.  

Dyrektor Szpitala Klinicznego w Zabrzu Jarosław Panek wskazywał na 

niedoszacowanie procedur leczniczych dzieci. Dializa dziecka kosztuje ok. 1 500 zł, podczas 

gdy Narodowy Fundusz Zdrowia skalkulował ten zabieg na 500 zł. Dyrektor Panek 

podkreślił, że koszty wysokospecjalistycznego szpitala pediatrycznego są znacznie wyższe 

niż koszty szpitala stopnia podstawowego. Materiały medyczne i aparatura medyczna muszą 

spełniać ostrzejsze wymagania przez co koszty są wyższe.  

Uczestnicy posiedzenia zwrócili też uwagę na brak leków w dawkach pediatrycznych.  

Ze względu na to iż dawki leków podawane małym pacjentom są mniejsze a pobierane są z 

opakowań dla osób dorosłych, część leków po prostu się marnuje.  

Pani Elżbieta Karasek z Biura Rzecznika Praw Dziecka wskazała na trudności 

pacjentów z dotarciem do specjalistów np. do nefrologów dziecięcych. Jako niepokojący 

podała przykład województwa podlaskiego w którym nie ma ani jednego miejsca 

stacjonarnego w szpitalu psychiatrycznym, natomiast w szpitalu w Olsztynie miejsc takich 

jest trzynaście.  

Pani Krystyna Kozłowska z Biura Rzecznika Praw Pacjenta zauważyła, że jednostki nie 

spełniające kryteriów, nie mające doświadczenia, dostają duże kontrakty z NFZ-u, a placówki 

lecznicze funkcjonujące od lat często kontraktów nie otrzymują. Pani Kozłowska podkreśliła 

też że błędnie wyceniana jest stawka żywieniowa dla dzieci, zaniżana jest wycena usług 

rehabilitacyjnych. Wysokie koszty leczenia dzieci, w szczególności onkologia dziecięca, 

skutkują zamykaniem oddziałów pediatrycznych.  

 

 

 



W drugiej części posiedzenia dyrektor Ewa Falkowska z Polskiego Komitetu 

Narodowego UNICEF przedstawiła raport UNICEF na temat ubóstwa dzieci. Ubóstwo dzieci, 

wbrew temu co się powszechnie sądzi, nie dotyczy tylko biednych krajów rozwijających się. 

W Europie żyje ok. 100 mln dzieci z czego ok. 20 mln w ubóstwie. Najwyższy odsetek dzieci 

żyjących w ubóstwie występuje w Rumunii, Bułgarii i w Hiszpanii. W Polsce w ubóstwie 

żyje ok. 1 mln dzieci, a deprywacją dotknięte jest co piąte dziecko. Deprywacja oznacza brak 

dostępu do dwóch lub więcej pozycji z 14-punktowej listy obejmującej np. posiłki, ubrania, 

możliwość uprawiania sportu czy dostęp do Internetu.  

 

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

senator Alicja Chybicka zapowiedziała wystosowanie listu-apelu do Premiera, Prezydenta, 

Ministra Zdrowia oraz Marszałka Senatu, w którym zostaną poruszone sprawy omawiane na 

posiedzeniu. Kolejne posiedzenie Zespołu zostało zapowiedziane na listopad bieżącego roku.  
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