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Szpitale z ubezpieczeniem
A Szpitale będą musiały mieć ubezpieczenie
od zdarzeń medycznych. Zmusi ich ustawa

A Obowiązek ma wejść w życie w styczniu 2016 r.

O ile ministerstwo kolejny raz nie zmieni zdania

Łódzkie
Agnieszka Jędrzejczak

Nawet400tys.złwynosiłaskładkanaubezpieczenieodzdarzeń
medycznych, którą jeszcze do
niedawnamusiałypłacićszpitaleposiadającetakąumowę.Taki
obowiązek nałożyła na nie trzy
lata temu nowelizacja Ustawy
odziałalności leczniczej. Szpitali jednak nie było stać na wysokie ubezpieczenie i w konsekwencji w 2012 r. nie wykupiło
go aż 70. proc. placówek w kraju. Na polisę zdecydowało się
wtedy ok. 300 szpitali. Większość znich jednak itak wycofała się z umowy ze względu na
wysokie koszty. Wkrótce obowiązekubezpieczeniazniesiono.
TerazjednakMinisterstwoZdrowia wracadotegopomysłu.Ato
znów może oznaczać dla szpitali spore wydatki. Obowiązek ma
wejść w życie od nowego roku.
Czym jest ubezpieczenie od
zdarzeń medycznych? Chodzi
o odszkodowania i zadośćuczynienia dla pacjentów, którzy zostaliposzkodowaniwdanejlecznicy. W Łodzi jedno odszkodowanie z tego ubezpieczenia wypłacił Uniwersytecki Szpital Klinicznyim.WAM.Placówkamiałazawartąumowęzubezpieczycielem trzy lata temu na kwotę
1,2 mln zł. Dla jednego pacjenta
było to 100 tys. zł w przypadku
zakażenia,uszkodzeniaciałalub
rozstroju zdrowia, zaś w przypadkuśmiercichorego–300tys.
zł. Składka za ubezpieczenie,
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bIwona Bednarek, dyrektor Szpitala im. Jonschera w Łodzi przyznaje, że składki na ubezpieczenie
od zdarzeń medycznych znacznie obciążały finansowo placówkę. Szpital zrezygnował z umowy
którąszpitalmusiałopłacać,wynosiłaponad450tys.zł.Po roku
umowa wygasła, a szpital nie
podpisałkolejnej,boniebyłotakiego obowiązku. Nowelizacja
Ustawyodziałalnościleczniczej
zmusiła w 2012 r. do zawarcia
umowytakżeSzpitalMiejskiim.
Jonschera w Łodzi. Placówka
wykupiła ubezpieczenie na ponad milion złotych w PZU, które
było wtedy jedyną firmą na naszym rynku oferującą takie
ubezpieczenia.Składkawynosiła 383 tys. zł. Szpital jednak odstąpił od umowy zaraz po kolej-

nej noweli ustawy, którą to obowiązekposiadaniapolisyprzełożono na styczeń 2016 r.
– Koszty ubezpieczeń obowiązkowych, a w szczególności ubezpieczenia od zdarzeń
medycznych, były bardzo dużym obciążeniem finansowym dla szpitala – przyznaje
Iwona Bednarek, dyrektor
szpitala im. Jonschera. – Brak
polisy, według stanu prawnego z 2012 r., mógł skutkować
wykreśleniem z rejestru podmiotów leczniczych. Kiedy
ubezpiecznie będzie obowiąz-

kowe, szpital oczywiście
przystąpi do niego, choć będzie znów wiązało się ze
znacznymi wydatkami, nie
mniej niż 300 tys. zł. Szpital
posiada jednak certyfikat
akredytacyjny, w związku
z tym będzie mógł skorzystać
z pomniejszenia sumy ubezpieczenia o 10 proc. – dodaje
dyrektor Bednarek.
Ostateczna kwota stawki
ubezpieczeniowej będzie jednak uzależniana od liczby łóżek
w szpitalu i kwoty ubezpieczenia, jaka przypisana jest na jed-

no łóżko. A to nie mniej niż tysiąc złotych.
Wśród szpitali marszałkowskich tylko jeden zawarł trzy
lata temu umowę z ubezpieczycielem na wypłatę odszkodowania pacjentom. Składka
roczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kopernika w Łodzi wynosiła 750
tys. zł. Polisę miał też Szpital
Wojewódzki w Sieradzu. Opłacał składkę o 300 tys. zł niższą
niż „Kopernik”, podobnie jak
Szpital
Wojewódzki
w Bełchatowie. Składki opłacała też piotrkowska lecznica.
Obecnie żaden ze szpitali
marszałkowskich i miejskich
w naszym regionie nie ma umowy na ubezpieczenie od zdarzeń medycznych. W kraju (na
koniec stycznia 2015 r.) tylko siedem lecznic miało taką umowę.
Większość dyrektorów z niepokojem planuje przyszłoroczny
budżet swojej lecznicy.
O kolejną nowelizację ustawy i całkowite zlikwidowanie takiego obowiązku apelują
do ministra zdrowia Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.
Uważają, że proponowana wysokość składki ubezpieczenia
jest zdecydowanie za wysoka.
Zdaniem Pracodawców RP,
przy tak niskim poziomie finansowania systemu ochrony zdrowia, maksymalne pieniądze powinny być przeznaczane na leczenie pacjentów. Przez takie
obciążenia, jak ubezpieczenie
od zdarzeń medycznych, obniża się jakość i standard usług
medycznych. a
ą

Fakty
aOdszkodowaniadla
pacjentówzubezpieczeniaOC?
Szpitale postulowały objęcie
roszczeń pacjentów ubezpieczeniem OC . Ministerstwo odmówiło, twierdząc, że są to dwa różne
rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenie OC ma charakter majątkowy, zaś drugie podlega pod kategorię ubezpieczenia osobowego. Opłacanie składek dwóch
ubezpieczeń to spore nadwyrężenie budżetu szpitala. Np. szpital im. Jonschera w Łodzi w tym
samym czasie, gdy miał umowę
na ubezpieczenie od zdarzeń
medycznych, na ubezpieczenie
OC wydał prawie 300 tys. zł.

aMinisterstwoZdrowia
przesuwawprowadzenieobowiązkuubezpieczeniaodkilkulat
Obowiązek posiadania przez
szpitale ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, który wprowadzono w styczniu 2012 r.
i zdjęto kilka miesięcy później,
został początkowo przesunięty
na początek 2014 r. To miało dać
szpitalom czas na wygenerowanie zysków, walkę z zadłużeniem, a może na rynku pojawiłaby się inna firma, która byłaby alternatywą dla PZU. Kolejnym
terminem miał być styczeń tego
roku. Nie wprowadzono projektu, więc przesunięto go o kolejny
rok.
AGA
ą

Noworodek leżał nagi na ulicy. Matka urodziła go wczoraj w nocy i porzuciła
Ostrów Wielkopolski
MarekWeiss
m.weiss@glos.com

Nagiego noworodka znaleziono
w poniedziałkowy poranek w
Ostrowie Wielkopolskim. Chłopiecleżałnapoduszce.Silniewychłodzonyzostałzabranydoszpitala w stanie hipotermii. Jego
matka jest poszukiwana przez
policję.
Dziecko leżało przed wejściem do prywatnej posesji
przyulicyNowaKrępa.Kilkanaście minut po godzinie 5. natknę-

łasięnanieidącadopracykobieta. Przerażona, zaczęła wzywać
pomocy. Inny, przechodzący
tamtędymężczyznawezwał pogotowie ratunkowe. Dziecko było sine, ale przytomne. Leżało
twarzą do chodnika i płakało.
Chwilępóźniejowiniętojewkoc,
który przyniosło mieszkające
po sąsiedzku małżeństwo.
Wostrowskimszpitalunoworodek natychmiast trafił na salę
intensywnej opieki oddziału
neonatologii. Okazało się, że jest
wcześniakiem. Według lekarzy,
urodził się na miesiąc przed terminem, prawdopodobnie w 36.
tygodniu ciąży. Poród nastąpił

na krótko przed znalezieniem
chłopca,przypuszczalniewnocy
z niedzieli na poniedziałek. Dokładnej godziny nie sposób jednak określić, dlatego nie wiadomo, jak długo dziecko leżało samo na ulicy. Zdążyło się już poważnie wychłodzić. Do szpitala
zostało przywiezione w stanie,
który lekarze określili jako średnio ciężki.
– Przyjęcie nastąpiło o godzinie 5.35 i w tym momencie dzieckoważyło2,270kg.Miałozachowanepodstawoweczynnościżyciowe, m.in. oddech i krążenie.
Stwierdziliśmy również otarcia
skórynakończynachgórnych,co

Dziecko było sine,
ale przytomne.
Leżało twarzą
do chodnika
i płakało.
możeświadczyćourazieporodowym. Temperaturę początkowo
trudno było zmierzyć. Po godzinieodprzyjęciawynosiła30stopni Celsjusza na skórze – informuje Katarzyna Tuzel, zastępca ordynatora oddziału neonatologii
ostrowskiego szpitala.

Pokilkugodzinachstanmałego pacjenta zaczął się poprawiać
ilekarzemająnadzieję,żetakbędzie dalej. Sprawdzono, że dziecko nie „zginęło“ z żadnej porodówki w regionie, bo i takie podejrzenia pojawiły się w pierwszej chwili.
Tymczasemostrowskapolicja
przez cały poniedziałek prowadziła w tej sprawie intensywne
czynnościwyjaśniające.Wpierwszejkolejnościprzepytanomieszkańców okolicznych domów, ale
wczoraj rano nikt nie widział ani
nie słyszał niczego, co mogłoby
naprowadzić na ślad rodziców
noworodka.

– Robimy wszystko, aby jak
najszybciej ustalić tożsamość
matki dziecka. Wszystkie osoby
posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są
o kontakt z naszą komendą lub
innąnajbliższąjednostkąpolicjimówi oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Ostrowie
Wielkopolskim aspirant sztabowy Artur Kurczaba.
Matce porzuconego dziecka
za narażenie go na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia może grozić nawet kara
do pięciu lat pozbawienia wolności.a
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