sprawozdanie

Lobbing zdrowotny
– Należy przede wszystkim podkreślać, że nasze usługi są tańsze od tych, które oferują szpitale publiczne. W tym
leży siła szpitali prywatnych i naszego lobby, którego elementem jest to spotkanie – podkreślił podczas kuluarowych spotkań Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych (OSSN).
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W urokliwie po³o¿onym gdyñskim hotelu odby³
siê zjazd przedstawicieli prywatnych szpitali oraz
osób reprezentuj¹cych firmy oko³oszpitalne. Byli
wiêc w³aœciciele prywatnych firm medycznych, osoby reprezentuj¹ce firmy dostarczaj¹ce sprzêt i najró¿niejsze us³ugi (od brokerskich po lobbystyczne).
Byli wreszcie dyrektorzy szpitali.
Po sprawozdaniu z pobytu delegacji OSSN na
ZjeŸdzie Generalnym Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych w Pary¿u nast¹pi³ wyk³ad Agnieszki Trêbickiej z firmy Siemens. Dyrektor bran¿y Medical Solutions w Siemensie przedstawi³a warunki, na jakich
nawet ma³e szpitale prywatne mog¹ wspó³pracowaæ
z takim potentatem, jak Siemens. Jak ka¿dy z wyk³adów, tak¿e ten wyg³oszony przez Agnieszkê Trêbick¹
wzbudzi³ ¿yw¹ dyskusjê. Dyrektorzy szpitali pytali
o warunki wspó³pracy, ceny i mo¿liwoœci serwisowania nabywanego sprzêtu. – Tworz¹c jednolity front,
na pewno bêdziemy mieli mo¿liwoœci negocjowania
nawet z najwiêkszymi firmami – przypomnia³ w komentarzu do dyskusji Andrzej Soko³owski.
Prezentacja Adama Rozwadowskiego by³a poœwiêcona rozwojowi i szansom teleradiologii, szczególnie badaniom skryningowym serca, które dziêki
sieci internetowej s¹ mo¿liwe tak¿e w tzw. oœrodkach prowincjonalnych. – To krok we w³aœciwym
kierunku, bowiem jak pokazuje praktyka, szpitale
posiadaj¹ urz¹dzenia do badañ, brakuje natomiast
opisu dokonywanego przez fachowców najwy¿szej
klasy – stwierdzi³ Rozwadowski.
Kolejnym problemem, który sprowokowa³ do
dyskusji wielu uczestników spotkania, by³y rankingi
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szpitali, sporz¹dzane przez znacz¹ce dzienniki i tygodniki opinii. Dyskutanci zgodnie orzekli, ¿e ¿aden
z kwestionariuszy proponowanych przez media nie
uwzglêdnia szpitali prywatnych. Tymczasem szpitale
te wykonuj¹ niemal pe³en wachlarz zabiegów i operacji oferowanych przez szpitale publiczne. Podsumowaniem by³ g³os domagaj¹cy siê stworzenia ruchu na rzecz wprowadzenia zmian w kwestionariuszach rozsy³anych przez media, które uwzglêdni¹
rolê i znaczenie jednostek prywatnych.
Istotnym g³osem by³y dyskusje kuluarowe toczone
podczas przerwy w oficjalnych obradach. Jaros³aw
Kotulski, prezes Zarz¹du Szpitala Tucholskiego, jednego z 50 szpitali publicznych przekszta³conych
w spó³kê prawa handlowego, stwierdzi³: – Mimo braku reform systemu ochrony zdrowia dajemy sobie radê. Problemem pozostaje natomiast balast obs³ugi
naros³ego d³ugu. Dlatego ka¿d¹ z³otówkê ogl¹damy
wiele razy, zanim zdecydujemy siê j¹ wydaæ.
Wiêkszoœæ rozmów dotyczy³a jednak konkretnych
problemów zwi¹zanych ze sprzêtem, kadrami oraz
rozwi¹zywaniem problemów natury ekonomicznej.
Jak stwierdzi³a Agnieszka Trêbicka: – To dowód, ¿e
mamy do czynienia z now¹ jakoœci¹ spotkañ, na które przyje¿d¿aj¹ ludzie, dla których nieistotna jest konkurencja, ale wspólne dzia³anie. – To swoisty lobbing
osób, które potrafi¹ wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci
w zarz¹dzaniu dla dobra pacjenta. Bo taki ma byæ
efekt naszych dzia³añ, które ci¹gle w wiêkszoœci odbywaj¹ siê w oparciu o finansowanie z NFZ – doda³
Artur Osadowi z NZOZ w Szczecinie.
Lobbingowi jako skutecznej metodzie dzia³ania
na rynku medycznym poœwiêcony by³ zreszt¹ jeden
z ostatnich wyk³adów, który wyg³osi³a dr Ma³gorzata Wychowaniec z MW Consulting. W swojej prezentacji podkreœla³a koniecznoœæ integracji œrodowiska, które dotychczas dzia³a w rozproszeniu.
Jak podkreœlali uczestnicy zjazdu, mia³ on charakter roboczy, jego praktyczne wnioski bêdzie mo¿na
przedstawiæ na kolejnych spotkaniach.
JS
Fot. W spotkaniu wzięli udział biznesmeni, dyrektorzy
szpitali oraz specjaliści od lobbingu, finansów,
oraz przedstawiciele firm medycznych

