
KRAJ | MAŁOPOLSKA | A7POLUB NAS NA FACEBOOKU
WWW.FACEBOOK.COM/DZIENNIKPOLSKI

DZIENNIKPOLSKI24.PL
CZWARTEK–PIĄTEK, 30 KWIETNIA–1 MAJA 2015
DZIENNIK POLSKI

Praca po drugiej stronie
barykady to nie problem

–CzyjakonowyszefSzpitala
UniwersyteckiegowiejużPani,
jakograniczyćjegoolbrzymie,
wynosząceok.80mlnzłza-
dłużenie?
– Powołany przezemnie zespół
wciągutrzechtygodnimaopra-
cowaćwstępny raport zawiera-
jący analizę kosztów. Potem
określimy obszary, w których
powstają największe wydatki
izastanowimysię,gdziemożna
jeograniczyć.Topoczątekprac
analitycznychnadprzygotowa-
niemprogramunaprawczego.
–PlanujePanizwalniaćludzi?
Takieobawysąnieoddziś.
– Zatrudniamy 4266 pracowni-
ków,wtymlekarzywrazzleka-
rzami rezydentami jest 1024.
Warto podkreślić, że znaczna
grupa medyków pracuje w sy-
stemie kontraktowym i nie jest
ujętawtejliczbie.Bezwątpienia
szpital zatrudnia największą
liczbę lekarzy w Małopolsce,
a niewykluczone, że i wPolsce.
Niemniej dominującą grupę
wstrukturzezatrudnionychsta-
nowi tzw. średni personel me-
dyczny,czylipielęgniarki,położ-
ne, technicy medyczni. Czy ko-
nieczne jest zwalnianie? Naj-
pierwsprawdzę, czyniemożna
zredukować wydatkóww inny
sposób.Napewnonajpierwprze-
analizujęumowyzdostawcami,
podwykonawcami itp.
–Jeszczemiesiąctemustała
Panipodrugiejstroniebaryka-
dy.MałopolskiOddziałNFZ,któ-
rymkierowałaPaniod2009r.,
ostrospierałsięzeSzpitalem
Uniwersyteckimowysokość
przekazywanychmunaleczenie
kwot.CzyjużzaczęłaPanioce-
niaćNFZznowejpozycji?
– Już wcześniej pracowałam
wszpitalach,dlategozawszesta-
ramsiębyćobiektywna.NFZlu-
bi korzystać z dominującej po-
zycjipłatnika,szpitalenatomiast
walczącowyższefinansowanie,
nierzadko posługują się dema-
gogią i nie dokońca rzetelnymi
wyliczeniami. Równocześnie
NFZbezwątpieniapopełniasze-
reg błędów przy kształtowaniu
cenświadczeńmedycznych.Do-
tyczytoprzedewszystkimplacó-
wekklinicznych,takichjaknasz
szpital, który leczynajtrudniej-
sze przypadki, kształci studen-
tówirównocześnieprowadziba-
danianaukowe.Problemichdo-
towaniabezwątpieniawymaga
rozwiązańsystemowych.Prace
nadustawą,któramiałatękwe-
stię uregulować, zostały nieste-
typrzerwane.
–Zaniektórezabiegiwykonywa-
newSzpitaluUniwersyteckim,
małopolskiNFZpłaciznacznie

mniejniższpitalmusinaniefak-
tyczniewydać.Możnazatem
wnioskować,żefunduszuważa
jezamałoistotnedlapacjenta.
Czyzatemterazszpitalprzesta-
niejeoferowaćchorym?
– Nic podobnego! Nie jesteśmy
małąprywatnąplacówką,która
możewybierać tylko opłacalne
świadczeniamedyczne.Podkre-
ślam, że wycena procedur nie
jestdokonywanaprzezoddziały
funduszu, lecz przez jego cen-
tralę.ZaniektóreznichNFZpła-
cifaktycznieponiżejkosztów,ale
za innepowyżej. I tą nadwyżką
można uzupełniać niedobór.
Niemniej zbliżenie poziomu fi-
nansowanialeczeniadorzeczy-
wistych wydatków jest bardzo
ważne. Dlatego nawiązaliśmy
współpracę z Agencją Oceny
TechnologiiMedycznych,która
obecnie przejęła funkcje wyce-
ny świadczeń. Do najbardziej
niedoszacowanychdziedzinza-
liczyłabymm.in.psychiatrięczy
leczenie paliatywne. I od nich
rozpoczynamystarania.
–ZaczęłaPanikierowaćszpita-
lembodajwnajtrudniejszym
momenciejegoistnienia.Zjed-
nejstronynadyrektorzespoczy-
waobowiązekzarządzaniabie-
żącymfunkcjonowaniemzadłu-
żonąplacówką,zdrugiejkoor-
dynowaniebudowynowej
siedzibywProkocimiu.Podoła
Paniwyzwaniu?
–Podjęłamsiętegozadaniazpeł-
ną świadomością problemów,
które będę musiała rozwiązać.
Napoczątkumyślałam,żewięcej
czasubędępoświęcaćnowej in-
westycji.Alezetknięciesięzre-
aliami zweryfikowało nieco
wstępne plany. Już wiem, że
większy,niżzakładałamobszar
mojejaktywnościmuszęuloko-
wać w sferze równoważenia fi-
nansówszpitala.Ale z pracami
związanymizbudowąnowejsie-
dziby szpitala również, jak są-
dzę,damsobieradę. Inwestycje
w służbie zdrowia nie są dla
mnienowością.Zajmowałamsię
nimi m.in. pracując w Szpitalu
im. Rydygiera wKrakowie, po-
temjakodyrektordepartamen-
tuwresorcie zdrowia.
RozmawiałaDorotaStec-Fus
ą

Rozmowa
ZBARBARĄ BULANOWSKĄ,
kierującąodkilkutygodniSzpi-
talemUniwersyteckimwKrako-
wie,największąplacówkąme-
dycznąwPolsce
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Nowyszpital
zacztery lata
RuszabudowanowegoSzpita-
laUniwersyteckiegowProko-
cimiu.Tonajwiększa inwesty-
cja szpitalnawPolsce i jedna
znajwiększychwEuropie.
Wczorajwpołudniepremier
EwaKopaczwzięłaudział
wuroczystościwmurowania
kamieniawęgielnegopodbu-
dowęplacówki. –Tobędzie
szpital namiarę tych szpitali
uniwersyteckich, które otwie-
rająw tej chwiliHiszpanie czy
Francuzi.Niemamysię czego
wstydzićwEuropie –powie-

działa.Zkolei prorektorUni-
wersytetuJagiellońskiegods.
CollegiumMedicumprof. Piotr
Laidlerpodkreślił, żeurzeczy-
wistnia sięprojekt, októry
władzeUJwalcząod lat.War-
tość inwestycji toponad1,2
mldzł. Szpital będzie składał
się z10 segmentów.Nablisko
109 tys.mkw. znajdzie się:
925 łóżek, 24 saleoperacyjne,
31oddziałówklinicznych
i 28poradni, a takżezaplecze
dydaktyczne,m.in. z saląwy-
kładowąna250osób i salami
seminaryjnymidlaposzczegól-
nychoddziałówszpitalnych.
Nazdj.: kamieńwmurowuje
wojewodaJerzyMiller. (MAK)
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