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Samorząd Województwa Lubuskiego planuje połączyć dwie przychodnie ze
szpitalami. Chodzi o Przychodnię Dworcową i Wielospecjalistyczny Szpital
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. oraz zielonogórski Medkol i Szpital
Uniwersytecki. Aktualnie trwają konsultacje projektów uchwał w tym
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zakresie.

Projekty uchwał w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach, zanim zostaną
przedłożone pod głosowanie sejmiku, są konsultowane z reprezentatywnymi
związkami zawodowymi. Konsultacje właśnie trwają.

Połączenia Przychodni Dworcowej ze Szpitalem w Gorzowie i Medkolu ze Szpitalem
w Zielonej Górze odbędzie się jednak na dwóch różnych ścieżkach. Powód? Szpital
Uniwersytecki w Zielonej Górze ma dwóch właścicieli.

Jeden efekt, dwa różne procesy

W przypadku połączenia Przychodni Dworcowej w Gorzowie z tamtejszym Szpitalem
procedura jest prosta. W pierwszym etapie planowane jest przekształcenie
Przychodni w spółkę prawa handlowego, a następnie „mariaż” dwóch spółek w
jedną.

W przypadku Medkolu i Szpitala Uniwersyteckiego ścieżka jest inna. Samorząd – na
mocy ustawy o działalności leczniczej – planuje najpierw przekazać Medkol
Uniwersytetowi Zielonogórskiemu, który jest współwłaścicielem Szpitala. Następnie
UZ przekształci Medkol w spółkę i wniesie jako swój wkład do spółki szpitalnej. Takie
rozwiązanie jest konieczne, by zachować proporcje udziałów w Szpitalu. By Szpital
Uniwersytecki był nadal jednostką kliniczną, uczelnia musi mieć większościowy
pakiet udziałów.

Co się zmieni?
- Szyldy i nazwy Medkolu i Przychodni Dworcowej nie ulegną zmianie
- Jednostki zyskają możliwość zapewnienia kompleksowości świadczeń (m.in. opieki
poszpitalnej w poradniach).
- Nowo powstałe podmioty (po połączeniach) będą miały większy majątek
- Rozszerzenie zakresu świadczeń pozwoli na ubieganie się o wyższy kontrakt z NFZ
(planowany wzorst kontraktu to od 1 mln zł do 1,5 mln zł)
- Szpitale zyskają nowe świadczenia – podstawową opiekę zdrowotną.

Zarówno Medkol, jak i Przychodnia Dworcowa mają potencjał do realizowania
większej liczby świadczeń, jednak do tej pory ograniczał je kontrakt z NFZ.
Przekształcenie w spółki da nie tylko możliwość uruchomienia komercyjnych
świadczeń, ale też pozwoli na zwiększenie kontaktu.

Z punktu widzenia pacjenta nic się nie zmieni.

 

Informacja: Departamnet Ochrony Zdrowia UMWL
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