Nie jestem rewolucjonistą
Rozmowa z Jerzym Millerem, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia
Dotychczasowa pañska kariera dowodzi, ¿e by³
pan zwolennikiem rozwi¹zañ rynkowych. Jak to siê
wiêc sta³o, ¿e przyj¹³ pan posadê prezesa NFZ, olbrzymiego monopolisty?
Nadal jestem zwolennikiem rozwi¹zañ rynkowych,
ale nie wszystkie mechanizmy wolnego rynku powinny i mog¹ regulowaæ funkcjonowanie s³u¿by
zdrowia. Natomiast jestem przeciwnikiem rozwi¹zañ monopolistycznych. Dlaczego? Bo mam œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy monopol wczeœniej czy póŸniej
siê wynaturza. Trzeba mieæ konkurenta, bo on
zmusza do wysi³ku, do podnoszenia jakoœci pracy.
P³atnik monopolista mo¿e nie dostrzegaæ wymagañ ubezpieczonego i œwiadczeniodawcy. Jeœli

”

A wiêc na œwiêty nigdy.
Nie, mam wra¿enie, ¿e obie strony, œwiadczeniodawcy i p³atnik, d¹¿¹ do mo¿liwie szybkiego rozpoczêcia dialogu.
Na razie ten dialog polega na tym, ¿e jedni oszu kuj¹ drugich. NFZ udaje, ¿e negocjuje, a œwiad czeniodawcy kombinuj¹, jak by tu wyszarpn¹æ od
monopolisty trochê wiêcej. Jak w takiej sytuacji
mo¿e pan kierowaæ NFZ, skoro ten system wygl¹ da dosyæ bezsensownie?
Ale¿ za bezsensowny uzna³bym go dopiero wtedy,
gdyby siê nie zmienia³, gdyby trwa³ w obecnej postaci. A tak nie bêdzie.

Jestem zwolennikiem rozwiązań rynkowych, ale nie wszystkie mechanizmy
wolnego rynku powinny i mogą regulować funkcjonowanie służby zdrowia

p³atników bêdzie kilku, to sytuacja siê zmieni. Jednak nie mo¿e to byæ 16 wojewódzkich kas chorych, bo one i tak bêd¹ monopolistami na swoim
terenie. Musz¹ to byæ jednostki konkuruj¹ce o tego samego ubezpieczonego.
A mo¿e dwie konkurencyjne sieci w ca³ym kraju?
Mo¿e dwie, mo¿e wiêcej… Ale na tak szczegó³owe dyskusje jeszcze mnie pan nie namówi. Najpierw spo³eczeñstwo powinno rozstrzygn¹æ problem podstawowy: czy chcemy mieæ w s³u¿bie
zdrowia monopol, czy konkurencjê?
Jest pan na pozycji monopolisty, który marzy
o tym, ¿eby mieæ konkurenta. Trochê to schizofre niczne, nie uwa¿a pan?
Powiem wiêcej: jestem prezesem instytucji, która
powinna zmieniæ formu³ê swego dzia³ania.
Kiedy?
Nie jestem rewolucjonist¹. S³u¿ba zdrowia ju¿ tyle
razy dostosowywa³a siê do nowych regu³ finansowania, ¿e jest tym bardzo zmêczona. Dlatego, moim zdaniem, nale¿y mo¿liwie szybko zmieniæ instytucjê p³atnika, ale wczeœniej, wspólnie ze œwiadczeniodawcami, ustaliæ stabilne zasady dzia³ania.

”

Za³ó¿my... Jakie zadania jednak stawia pan sobie
na dziœ? Jak rozumiem, widzi pan swoj¹ rolê jako
dyrektora przedsiêbiorstwa, które musi przestaæ
istnieæ, mimo ¿e obecnie ma komfortow¹ sytuacjê. Nie bardzo chce mi siê wierzyæ, ¿eby potrafi³
pan byæ jego likwidatorem.
– Instytucja, któr¹ kierujê, musi na razie funkcjonowaæ mo¿liwie jak najlepiej. Jednoczeœnie mam
œwiadomoœæ, ¿e z czasem bêdzie musia³a siê
zmieniæ. Kiedy? Przy kosztownych decyzjach trzeba
ograniczaæ poziom ryzyka, a wiêc najpierw trzeba
rozpatrzeæ kilka mo¿liwych wariantów, trzeba
przyjrzeæ siê rozwi¹zaniom zagranicznym.
Ale¿ to wymaga czasu. Powtarzam wiêc – na œwiêty
nigdy?
Wybór rozwi¹zania nale¿y do polityków. Na te decyzje trzeba poczekaæ. My jednak nie bêdziemy w tym
czasie pró¿nowaæ. Uwa¿am, ¿e najpilniejszym zadaniem jest opisanie i analiza aktualnego stanu s³u¿by
zdrowia w Polsce z punktu widzenia p³atnika. Trzeba
postawiæ diagnozê i odk³amaæ rzeczywistoœæ pokazywan¹ w statystykach, odk³amaæ informacje.
¯yjemy w œwiecie nieprawdziwych danych i fatal nie ustawionych bodŸców.
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Jeœli nagle roœnie nam liczba hospitalizacji o 30
proc., a w kraju nie ma epidemii, to oznacza... ¿e
zmieniono cennik. Nie powinienem wiêc budowaæ
kolejnych szpitali, a raczej przyjrzeæ siê cennikowi.
Pamiêtamy przecie¿, ¿e kiedyœ, gdy ceny ogrzewania by³y sztucznie zani¿ane, mieliœmy olbrzymie zu¿ycie ciep³a, które wskazywa³o na klimat prawie
polarny. Gdy urealniono ceny, okaza³o siê, ¿e zu¿ycie energii spad³o, a klimat w Polsce nie zmieni³
siê przecie¿ na œródziemnomorski. Nie wolno motywowaæ ludzi do fa³szywych zachowañ.

”

Powinno interesowaæ gospodarza regionu, czyli
marsza³ka, ale nie NFZ. Fundusz reprezentuje ubezpieczonych, a nie pracowników szpitala. Gdybym
by³ dyrektorem takiego szpitala, o jakim pan mówi,
to dba³bym o to, aby byæ najlepszym oferentem,
a nie zas³ania³ siê szyldem szpitala publicznego.
Jeœli bêdziecie w tych pogl¹dach konsekwentni, to
znaj¹c naturaln¹ przewagê sfery prywatnej nad pu -

Społeczeństwo powinno rozstrzygnąć problem podstawowy:
czy chcemy mieć w służbie zdrowia monopol, czy konkurencję?

Jakieœ to – z waszego punktu widzenia – skompli kowane. Przecie¿ wiadomo, ¿e jak by nie ustawiaæ
wskaŸników, to NFZ i tak finansuje szpitale, w któ rych marnotrawstwo a¿ wo³a o pomstê do nieba.
Ja nie jestem dyrektorem szpitala. Nie pytam
œwiadczeniodawcy o jego sytuacjê finansow¹. Pytam jedynie, czy jest gotowy i ma œrodki, aby wykonywaæ zakontraktowan¹ us³ugê co najmniej
przez najbli¿sze 12 miesiêcy.
A wiêc jeœli do wykonania danej us³ugi zg³osi siê
inny kandydat, np. prywatny, to czym bêdzie siê
pan kierowa³ przy wyborze?
Jakoœci¹ i cen¹ us³ugi.
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A to, ¿e np. szpital publiczny jest najwiêkszym pra codawc¹ w regionie, nie bêdzie was interesowa³o?
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bliczn¹, mo¿na prognozowaæ, ¿e nast¹pi rozkwit
medycyny prywatnej, a zad³u¿one, lecz¹ce drogo
i kiepsko placówki publiczne zaczn¹ upadaæ.
To zale¿y od samorz¹dów. Im dany samorz¹d bêdzie lepiej kierowa³ szpitalem, tym trudniejsze warunki startu bêdzie mia³ inwestor prywatny.
Ju¿ widzê te naciski na was, te kolejki dzia³aczy samorz¹dowych przed pana gabinetem i lamenty, ¿e
szpitale im padaj¹, ¿e trzeba pomóc... Nie ugi¹³ by siê pan i nie da³ im kontraktu?
Na pewno nie, poniewa¿ zrobi³bym krzywdê moim ubezpieczonym. A to ich reprezentujê, a nie lokalnych polityków.

mz :

”

Służba zdrowia już tyle razy
dostosowywała się do nowych
reguł finansowania, że jest tym
bardzo zmęczona

”

czuciem, ¿e ich oszukano i ¿e niepotrzebnie podejmowali olbrzymi wysi³ek.

fot. 3 x Piotr Waniorek

Zawsze zadajê moim rozmówcom pytanie-test: ile
powinno byæ, pañskim zdaniem, prywatnej s³u¿by
zdrowia w systemie?

Rozumiem wiêc, ¿e za pañskiej kadencji nast¹pi
zrównanie szans publicznej i prywatnej s³u¿by
zdrowia.
Oczywiœcie, ale tak¹ równoœæ ustawa gwarantuje ju¿ teraz. Tylko ¿e ja bêdê oczekiwa³ od obu
stron uczciwej gry. Bêdê walczy³ z takimi patologiami, ¿e jest np. miniszpital prywatny, który
œwiadczy us³ugê dopóki wszystko jest dobrze,
a gdy podczas zabiegu wy³aniaj¹ siê komplikacje, to nagle pacjent l¹duje w szpitalu publicznym, bo powik³ania generuj¹ olbrzymie koszty.
A wiêc, przy ca³ej ¿yczliwoœci dla sfery prywatnej,
nie powinniœmy tolerowaæ nieuczciwoœci na styku
prywatny – publiczny.
Panie prezesie, kiedy nast¹pi stabilizacja polskiego systemu ochrony zdrowia?
To dla mnie za trudne pytanie. Proszê przyjrzeæ
siê innym sferom naszego ¿ycia spo³ecznego.
Niektóre z nich ustabilizowa³y siê dopiero po 15
latach, a inne – jeszcze nie. Zale¿y to od gotowoœci œrodowiska do poddania siê takim regu³om gry, w których przegrana bêdzie wynika³a tylko albo z kiepskich umiejêtnoœci, albo z zaniechañ. Powinno byæ inaczej ni¿ by³o do tej pory.
Mened¿erowie s³u¿by zdrowia ju¿ kilka razy przekonali siê, ¿e nie warto siê wychylaæ, np. odd³u¿aæ szpitali, bo z czasem i tak ten d³ug zostanie
umorzony. A ci, którzy siê starali, pozostaj¹ z po-
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S¹ dziedziny, w których mo¿e jej byæ 100 proc.,
ale s¹ te¿ takie, w których zdecydowanie powinien dominowaæ sektor publiczny. Je¿eli chodzi
o szkolnictwo czy zaplecze kliniczne, to nie rokujê prywatnym jednostkom rozkwitu. Z drugiej
strony, bêdê siê bardzo dziwi³, jeœli nadal gminne jednostki zdrowia pozostan¹ w³asnoœci¹ samorz¹dow¹. Jestem zwolennikiem medycyny prywatnej, jednak nie bezkrytycznym. Problem bowiem polega na tym, ¿e prywatny œwiadczeniodawca mo¿e nagle, bez uprzedzenia, zamkn¹æ
podwoje. Polskie prawo nie przewiduje zmuszania podmiotu prywatnego do us³ugi publicznej.
Nie mo¿na zmusiæ prywatnego œwiadczeniodawcy, aby od czasu podjêcia decyzji o zamkniêciu
zak³adu kontynuowa³, jeszcze przez powiedzmy
2 lata, dzia³alnoœæ po to, by daæ czas na uzupe³nienie publicznej sieci opieki. Taki stan mo¿e
w szczególnych przypadkach stworzyæ rzeczywiste
zagro¿enie dla ci¹g³oœci i dostêpnoœci œwiadczeñ
medycznych. A wiêc nie jestem za hurraprywatyzacj¹, za patrzeniem na wszystkie publiczne jednostki jak na relikty poprzedniego systemu. Uwa¿am, ¿e przede wszystkim trzeba nimi dobrze zarz¹dzaæ, a niekoniecznie je prywatyzowaæ. Potrafiê odró¿niæ prywatne w sensie w³asnoœci od prywatnego w sensie mentalnoœci. S¹ przecie¿ mened¿erowie, którzy zak³ad publiczny, którego nie
s¹ w³aœcicielami, prowadz¹ z tak¹ dba³oœci¹,
jakby by³ ich w³asny. Szkoda tylko, ¿e nie zawsze
maj¹ oni poczucie stabilizacji. Nie mo¿e byæ tak,
¿e jak siê zmienia starosta, to zmienia siê te¿ dyrektor szpitala.
Rozmawia³ Janusz Michalak

