od redakcji

Czarna setka polskich szpitali Menedżera Zdrowia wywołała burzę

Ura¿eni i zszokowani
Gdy w poprzednim numerze naszego pisma zdecydowaliśmy się opublikować subiektywną
listę szpitali, które mogą zostać przekształcone lub zlikwidowane (Czarna setka polskich
szpitali, Menedżer Zdrowia 7/2006) nie wiedzieliśmy, że skromna intelektualna prowokacja
wywoła aż takie zamieszanie. Świadczy o tym gwałtowana reakcja szefów placówek,
przedstawicieli mediów, urzędników ministerstwa oraz Kancelarii Prezydenta RP.
nu, panie Redaktorze, że nasz szpital jest jednostką
najwyższego stopnia referencyjności, zapewniającą
kompleksową opiekę nad matką i noworodkiem
(…). Jakość naszych świadczeń potwierdzają: certyfikat akredytacyjny, certyfikaty na zgodność z normami ISO, nasza usługa Opieka nad Matką i Noworodkiem została uhonorowana Godłem Promocyjnym Teraz Polska (…). Na wniosek szpitala jezdnia Wisłostrady została wyremontowana, co zmieniło natężenie hałasu od strony Wisły. Maksymalną
ochronę przed hałasem zapewniają również odpowiednio zabezpieczone okna (…).
Mamy wiele szacunku dla całego personelu
kierowanego przez pana dyrektora i osiągnięć
Szpitala. Jednak ośmielamy się powtórzyć opinię naszych ekspertów, którzy stwierdzili, że
placówki położone przy tak ruchliwych
drogach jak Wisłostrada, powinny być przekształcane. Jednocześnie podkreślamy, że cała lista oraz poglądy wyrażone w tekście były
subiektywną opinią naszej redakcji.
Jacek Szczêsny

graf. Ola Urbañska

Za pośrednictwem lokalnych mediów
(prasy i radia) próbowano od nas pozyskać
informacje na temat kryteriów, jakie przyjęliśmy tworząc listę. Tymczasem kryterium
było jedno, a zostało ono przez nas wybrane
po wypowiedzi Zbigniewa Religi, który
w wywiadzie udzielonym Dziennikowi powiedział: – [przy tworzeniu sieci – przyp.
red.] Podstawowym kryterium jest to, czy szpital
odpowiada potrzebom zdrowotnym mieszkańców.
Ważna będzie też jego wielkość – szpitale poniżej 150 łóżek nie powinny istnieć (…).
I tyle. Lista została sporządzona na podstawie
danych Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, ale wiedzę o szpitalach zaczerpnęliśmy w toku konsultacji z ekspertami
z zakresu zarządzania i szpitalnictwa. Jako że
nie chcieliśmy nikogo obrażać, nieco zdziwiła
nas reakcja pana dyrektora Tadeusza Trędoty,
kierującego Szpitalem Klinicznym im. ks. Anny
Mazowieckiej w Warszawie. O szpitalu tym
w artykule wstępnym napisaliśmy, że w opinii
specjalistów placówka ta, mimo wieloletnich
wysiłków dyrektora o zachowanie wysokiej jakości leczenia, na skutek położenia przy niesłychanie ruchliwej Wisłostradzie jest zdyskwalifikowana (do dalszej działalności – przyp. red.) ex
definitione. W odpowiedzi Pan Tadeusz Trędota
napisał m.in.: (…) Pragnę jedynie przypomnieć pa-
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