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przedsiębiorca

MIESIąCA
Inspiracją dla innych

Międzynarodowa firma
doradczo-konsultingowa
uruchamia nową inicjatywę:
„Przedsiębiorca Miesiąca”.
W ramach Projektu
raz w miesiącu będziemy
prezentować Państwu
przedsiębiorców aktywnie
działających w Polsce i na
rynkach zagranicznych.
Każdy nasz rozmówca będzie
miał okazję zaprezentować
swoją firmę, jej produkty
oraz usługi, a także
pracowników. Opowie także
o swoich doświadczeniach,
wyzwaniach, sukcesach
i porażkach.
Zależy nam, aby Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”
był inspiracją dla nowych
firm i przedsiębiorców,
stawiających pierwsze kroki
w biznesie.
Edukacja rynku, dzielenie
się wizją, wiedzą
i doświadczeniem to dla
jeden z priorytetów
od początku działania
firmy w Polsce. Chcemy tę
dobrą tradycję podtrzymać
i rozwijać.
Zapraszam Państwa
do lektury

System ochrony zdrowia
wymaga zmian.
To pacjent musi być
w centrum uwagi
Rozmowa z Marcinem Szulwińskim,
Prezesem Zarządu Grupy Nowy Szpital Holding S.A.
Prawdą jest, że finansowanie
służby zdrowia jest
niewystarczające. Ale to nie
jedyna choroba tego systemu.
Kolejnymi są: niegospodarność
i marnotrawstwo.
 Grupa Nowy Szpital działa od

2008 r. Państwa domeną jest
„uzdrawianie” szpitali. Pewnie macie Państwo „pełne ręce roboty”.
Jak zaczęła się przygoda o poprawienie stanu placówek szpitalnych?
„Uzdrawianie szpitali” wydaje się
być hasłem, które w służbie zdrowia zaczyna dominować. Gdy zaczynaliśmy przygodę z tą branżą,
naszym celem było stworzenie fajnej służby zdrowia w Polsce. Z różnych powodów to się nie udawało. Jednak aby służba zdrowia
była zdrowa, pacjent musi być na
pierwszym miejscu. Wszystko musi
kręcić się wokół niego.

nich trafiali pacjenci, żeby wszyscy
wiedzieli, że temu szpitalowi można
zaufać i aby do takiej placówki pacjenci byli kierowani i sami chcieli
się w niej leczyć.
Faktycznie mamy dużo pracy,
ale nie tylko dlatego, że służba
zdrowia jest niedofinansowana,
ale też dlatego, że trzeba zmienić
myślenie o systemie. Wszystkie inne
problemy, takie jak niskie finansowanie, niskie zarobki są ważne, ale
na początku jest pacjent. Gdy on
będzie zadowolony, to dany szpital
będzie częściej przez niego wybierany, będzie miał miejsce w sieci
szpitali, będzie miał finansowanie
i wówczas inne problemy zaczną
się rozwiązywać – personel będzie
więcej zarabiał, będą pieniądze

 Raczej tak nie jest.

To prawda. Te zmiany, które wprowadzano przez lata - jeszcze od
czasów kas chorych - zmierzają
w innym kierunku, aby to szpital
był w centrum uwagi. To szpitalowi ma być dobrze, a pacjent jest
gdzieś na końcu.
 Da się ten trend odwrócić?

My właśnie do tego dążymy. Chcemy szpitali, które się starają, aby do

Marcin Szulwiński

Prezes Zarządu Grupy
Nowy Szpital Holding S.A.

na inwestycje, szpital nie będzie
wymagał reanimacji w postaci
dofinansowania z pieniędzy publicznych, a będzie dobrą jednostką, która sama się finansuje i ma
szanse na rozwój.
 Czyli potrzebne są zmiany systemowe?
Tak, ale również zmiana myślenia
i zmiana akcentów. Dziś bardzo
często jest tak, że najlepsze powiaty to te, które najwięcej pomagają
szpitalowi, oddłużają go, kupują
sprzęt. Moim zdaniem najlepsze
szpitale to te, które najbardziej pomagają pacjentowi. To nie ludzie
mają pomagać szpitalowi, aby ten
przetrwał. To szpital ma być tak zarządzany, aby pomagał ludziom
i osiągał zyski, aby zatrudniać
najlepszych specjalistów, kupować sprzęt i przyjmować najwięcej pacjentów. To zmiana myślenia
o systemie.
 Czy jest system na świecie, który
mógłby być dla nas wzorem?
Mnie najbardziej podoba się system holenderski. Na tym rynku istnieje konkurencja prywatna i publiczna, która zaczyna się już na
poziomie decyzji, do kogo pacjent
odprowadza składki. Funkcjonują bowiem publiczne i prywatne
kasy chorych i to pacjent decyduje, gdzie trafią jego pieniądze.
W takim systemie kasy muszą walczyć o pacjenta i zazwyczaj robią
to przez oferowanie jak najlepszych
usług. Płatnik, który otrzymuje pieniądze od pacjentów, doskonale
zdaje sobie sprawę, że w każdej
chwili może je stracić, więc jego
oferta musi być cały czas na odpowiednio wysokim poziomie, aby
pacjent nie zmienił kasy chorych.
Konkurencja determinuje wysokie
standardy. U nas tej konkurencji
nie ma, płatnik nie musi się starać
o pacjenta.

Zmodernizowany szpitalny oddział ratunkowy
 Jak radzi sobie dziś pierwszy

szpital, któremu Państwo pomogli
(w Skwierzynie)?
Szpital w Skwierzynie to pierwszy
szpital, któremu pomagaliśmy. To
mała placówka i działa w bardzo
trudnym terenie ― w małym powiecie, nieprzekraczającym 50
tys. mieszkańców, gdzie działają
trzy szpitale, w: Skwierzynie, Międzyrzeczu i Szpital Marszałkowski
(psychiatryczny). Obok mamy Gorzów Wielkopolski (ze Skwierzyny
to zaledwie kilka minut jazdy). To
duża konkurencja. Skwierzyna to
mały szpital, a tym samym ma
mniejsze kontrakty, mniejszy koszyk świadczeń, stąd trudniejsze
zarządzanie. Jednak szpital ten
zrobił ogromny postęp od momentu, gdy go przejęliśmy.
 Na czym dokładnie polega plan

uzdrawiania danej placówki?
Jak już wspomniałem, my kierujemy się dobrem pacjenta. Powstaje więc pytanie: kiedy pacjentowi
będzie dobrze? Gdy szpital będzie
miał pieniądze dla niego na leki,
na sprzęt, dobrych lekarzy. Szpital
te pieniądze powinien mieć z ge-

nerowanych zysków. Zatem aby pomóc pacjentowi, musimy dobrze
gospodarować pieniędzmi. Z tych
pieniędzy, które otrzymujemy – jak
wiemy poziom finansowania służby
zdrowia nie jest w Polsce wysoki
na tle innych krajów rozwiniętych
– musimy bardzo uważnie wydawać każdą złotówkę i bardzo uważnie podchodzić do zarządzania.
To klucz. Dlatego cały program
naprawczy polega na przejrzeniu
każdego obszaru działalności, zarówno administracji, jak i relacji
z dostawcami, z NFZ. Kolejna sprawa to wykonanie kontraktu. Nie jest
sztuką mieć kontrakt. Ten kontrakt
trzeba jeszcze wykonać. A można go wykonać też w taki sposób,
że NFZ będzie miał pretensje, że
przyjmujemy np. tylko najprostsze
przypadki, a trudniejsze odsyłamy. Szpital musi brać te elementy
pod uwagę, pamiętając, że NFZ
skrupulatnie kontroluje wydawane pieniądze. Potrzebny jest zatem
taki dobór lekarzy, którzy obsłużą
szerokie spektrum przypadków, bo
chcemy mieć jak najszersze grono
pacjentów.

 Ilu placówkom w ciągu 10 lat

udało się pomóc?
Nasza pomoc polega na tworzeniu grupy kapitałowej dla szpitali.
Obecnie jest ich 10. Placówki były
przejmowane w różnych okresach
i różnych okolicznościach. Najczęściej były to szpitale publiczne,
które były przekształcane w spółki z udziałem samorządu lub nie.
Następnie ta spółka przejmowała
pracowników, majątek, kontrakt
i organizowała już w restrukturyzowanej formie udzielanie świadczeń
medycznych. Na pewno jest więcej szpitali, którym możemy pomóc.
 Co polskim szpitalom sprawia
najwięcej kłopotów? Czy to przede
wszystkim brak finansów?
Na pewno nieodpowiedni poziom
finansowania jest największym problemem, bo u nas pieniędzy jest
znacznie mniej niż chociażby u naszych południowych sąsiadów. Ale
to nie jedyny kłopot.
Problemem jest również bardzo duża niestabilność systemu
prawnego. Co kilka lat zmienia
się podejście do służby zdrowia.
Raz stawia się na duże konglomeraty szpitalne – wszystko pod jednym dachem. Innym razem mowa
o tworzeniu sieci szpitali. Teraz już
słyszymy o zmianach w tej sieci. Ta
zmienność powoduje, że trudno
zbudować plan działania na dłużej niż pół roku. A trzeba pamiętać,
że inwestycje w służbie zdrowia są
inwestycjami ogromnymi. Tu trzeba
mieć plan na 20 lat. Kluczowe są
perspektywy długoterminowe.
Z niestabilnością mamy także
do czynienia w zakresie wymogów, które muszą spełniać szpitale. Praktycznie co minister, to nowe
standardy. Raz kaloryfery należało
odsuwać od ścian, innym razem
należało je przybliżać. Potem był
moment na specjalne wykładziny,
żeby za chwilę z nich rezygnować.
Ktoś, kto chciał spełniać ministerialne standardy 10 lat temu, dziś
ich już nie spełnia. Ciągłe zmiany
w tego typu obszarach nie mają
sensu. Przecież modernizacje placówek przeprowadza się raz na
20 lat, a nie co kilka lat.

Kolejne utrudnienie to brak profesjonalnej kadry. Rynek się otworzył.
Lekarze, pielęgniarki i inni profesjonaliści, którzy znają języki, mogą
pracować wszędzie i wybierają
miejsca, w których jest im lepiej.
Ponadto nie ma odpowiedniego
kształcenia i otwarcia naszego rynku na kadry z innych krajów i przygotowywania ich do tego, aby
spełniali nasze standardy. Ta nierównowaga to duża przeszkoda.
 Czy jest szansa na zmiany?

Dobrym prognostykiem dla całego rynku jest fakt, że od 2019 r. będzie zwiększana pula w budżecie
do 6% PKB na służbę zdrowia. To
duża zmiana.
 Obserwując służbę zdrowia

można odnieść wrażenie, że jest
to przysłowiowy worek bez dna, ile
pieniędzy by nie włożył – ciągle
będzie mało. Czy nie należałoby

Finansowanie służby zdrowia
jest niewystarczające,
ale ten element nie może
przysłaniać innych prawd.
Inne prawdy, o których
zapominamy, a które mają
ogromny wpływ
na funkcjonowanie szpitali
to: niegospodarność
i marnotrawstwo
zmienić podejścia i np. wprowadzić podziału składki – na części
publiczną i prywatną? Ale czy polskie społeczeństwo stać na kolejną
składkę?
Jestem przeciwnikiem dodatkowych opłat. Poza tym nasze obecne składki już są prywatne. Przecież
my te składki odprowadzamy z naszych, prywatnych pieniędzy. Chodzi o to, aby upodmiotowić tego,
kto płaci tę składkę. Upodmiotowić oznacza: dać mu prawo decydowania, czyli wprowadzić konkurencję płatników. Jeden płatnik

nigdy nie będzie zmotywowany do
tego, żeby się starać, aby pozyskiwać ubezpieczonych. Wystarczy,
aby płatników było kilku. Na Słowacji jest trzech. Konkurencja jest
widoczna i zależy im na tym, aby
przekonać pacjenta, aby u niego
zostawić pieniądze, a nie u konkurencji. Czym nas mogą przekonać?
Zapewnieniem bezpieczeństwa, że
nie będziemy stać w kolejce lub
kolejka będzie krótsza, dostępnością do najlepszych placówek, czy
najlepszych lekarzy.
Kolejna kwestia to konkurencja
między szpitalami. Szpitale też powinny się starać o pacjenta.
Następny problem to lekarz rodzinny, który jest podstawą systemu. Również on powinien dbać
o swoich pacjentów. Powinien ich
tak prowadzić, aby pacjenci byli
zdrowi jak najdłużej i nie trafiali do
szpitali. Zapobieganie chorobom
jest znacznie tańsze niż leczenie.
To rola lekarzy rodzinnych w wielu systemach. W naszym trudno to
dostrzec.
 A co z zarządzaniem placówkami?
Tu dochodzimy do wspomnianych
już trzech warstw problemów: brak
pieniędzy, niegospodarność, marnotrawstwo. Póki tego nie uporządkujemy, to każdy złoty dorzucany
do systemu będzie wzmagał niegospodarność i marnotrawstwo.
 W 2016 r. wszystkie szpitale z grupy weszły do sieci. Jak Państwo
oceniają tę zmianę?
Mówimy o dwóch sieciach. Sieć
szpitali, którą my tworzymy, to organizacja, która ma pomóc w prowadzeniu placówek w sposób
bardziej gospodarny, lepiej zarządzany. Wszystkie koszty, które
można zredukować, redukujemy.
Jak to zrobiliśmy? Normalnie każdy
szpital ma swoją administrację: kadry, księgowość, dział zarządzania

O BDO
to międzynarodowa
firma konsultingowo-doradcza. Jesteśmy obecni
w 162 krajach i mamy
ponad 1500 biur na całym
świecie. Z wieloma sukcesami
doradzamy naszym Klientom
od ponad 50 lat.
W Polsce jesteśmy obecni
od 1991 roku. Mamy pięć
biur i pracuje dla nas
ponad 350 wysokiej klasy
Specjalistów. Każdego
roku jesteśmy w czołówce
najlepszych firm w krajowych
i międzynarodowych
rankingach, doceniających
nasze doradztwo w zakresie
audytu, podatków, finansów
czy obsługi finansowo-księgowej.
Portfolio naszych Klientów jest
imponujące. To największe
firmy polskie i zagraniczne,
przedsiębiorstwa notowane
na giełdzie i New Connect,
a także spółki rodzinne
z ogromnym doświadczeniem
i sukcesami.
,
To właśnie renoma
nasze wiedza, wizja oraz
wyznawane wartości
skłoniły nas do tego, aby
podzielić się z rynkiem
doświadczeniami, a także
zaprezentować Najlepszych
Przedsiębiorców na
rynku i uruchomić Projekt
„Przedsiębiorca Miesiąca”.

majątkiem, dział prawny, informatyków, dział zakupów, sprzedaży.
My to połączyliśmy. Utworzyliśmy
jedną administrację dla 10 szpitali,
co spowodowało, że te koszty procentowo w stosunku do przychodów istotnie spadły. Mamy profesjonalną kadrę, która współpracując
z wieloma szpitalami w wielu województwach ma wiedzę i doświadczenie. Spełniliśmy więc aspekt finansowy i aspekt kompetencyjny.
Z drugiej strony każdy z tych 10 szpitali, które są w naszej sieci, jest oddzielną spółką. Mają tu swobodę
i samodzielność w pozyskiwaniu
kadry medycznej i pacjentów.
Druga sieć, którą mam na myśli,
to ta utworzona przez ministra zdrowia. Ten plan zakłada, że placówki,
które spełniają określone warunki
(wszystkie szpitale będące w Grupie Nowy Szpital spełniły te warunki) wchodzą w skład państwowej
sieci szpitali. Jest ona finansowana w taki sposób, że co miesiąc
dana placówka otrzymuje ryczałt
(odrębnie kontraktowane są pewne świadczenia). Jest on trzonem
finansowania. Ryczałt ten trzeba
udokumentować wykonaniem takiej liczby świadczeń, która przekłada się na kwotę tego ryczałtu.
 Jakie są efekty stworzenia mini-

sterialnej sieci?
Przede wszystkim poprawiła się
płynność finansowa szpitali. Zwiększyła się przewidywalność biznesu
po stronie przychodów. Tym, którzy dobrze gospodarują kosztami,
z pewnością ta zmiana bardzo
pomaga.
 Ile osób pracuje w Grupie Nowy

Szpital?
Obecnie ok. 3600 osób.

 Jak efektywnie zarządzać takim

zespołem?
Na pewno struktura musi być mocno zdecentralizowana. U nas decentralizacja jest w dwóch obszarach. Po pierwsze, każdy szpital ma
swój zarząd (mamy też dwóch dyrektorów regionalnych, którzy sprawują nadzór nad szpitalami). Po
drugie, mamy decentralizację po-

przeczną, czyli mamy koordynatorów poszczególnych obszarów, takich jak: księgowość, finanse, kadry,
zakupy, sprzedaż. Oni współpracują z zarządami szpitali, jednocześnie pilnując utrzymania jednakowych standardów zarządzania
i systemów.
 Czy zdarzają się przypadki, że

podjęliście Państwo próbę zrestrukturyzowania jednostki i okazało się,
że jednak nie ma szans, aby jej
pomóc?
Nigdy sami się nie poddaliśmy. Jednak mieliśmy taki przypadek, gdy
przejęliśmy jednostkę, która w momencie przejęcia miała 21 mln kontraktów, a po przejęciu i zmianie
właściciela na prywatnego, nastą-

Elementy, które
trzeba połączyć, aby
stworzyć efektywny
system służby zdrowia
to: lekarz rodzinny,
konkurencja między
świadczeniodawcami,
konkurencja po stronie
płatników
piło wiele negatywnych działań
po stronie finansującego, skutkujących obniżeniem kontraktu. Działo się to w latach 2011―2013. Dopiero w 2017 r. wygraliśmy proces,
w którym przyznano nam rację,
że finansowanie nie powinno być
obniżone. W międzyczasie szpital
borykał się z wieloma trudnościami. Do pewnego czasu dawaliśmy
radę, ale w pewnym momencie
samorząd stwierdził, że sam poprowadzi jednostkę lepiej. Nie można
prowadzić szpitala w atmosferze
konfliktu i wojny. Czasem lepiej odpuścić, dla dobra placówki. Wtedy odpuściliśmy. Potrzebna była
współpraca i współdziałanie, a nie
wojna.

Most w Kwidzynie
Sala operacyjna
 A jaki plan na najbliższe miesiące, może najbliższy rok, ma Grupa
Nowy Szpital?
Chcemy się rozwijać. Na pewno chcielibyśmy wzrastać, czy
to przez rozwój usług medycznych w naszych szpitalach czy
poprzez pozyskiwanie nowych
placówek – jak do tej pory – czyli umowy z powiatami, które powierzają nam swoje szpitale. Szukamy też możliwości dołączania
do Grupy tych jednostek, które
już się sprywatyzowały, a samodzielnie ciężko im sobie poradzić. Wiem, że szpitalom samodzielnie funkcjonującym jest
znacznie trudniej niż takiemu,
który jest w grupie.
 Gdybyśmy założyli, że żyjemy
w świecie idealnym, co należałoby zmienić, aby służba zdrowia też
stała się idealną?
Zmienić mentalność ludzi. To nie
państwo, nie minister, nie rządzący odpowiadają za nasze zdrowie. To my za nie odpowiadamy.
To my powinniśmy móc decydować, co robimy z pieniędzmi na

nasze zdrowie. System powinien
wspierać taki tok myślenia i powinien być tak skonstruowany, aby
nie odbierać nam odpowiedzialności za nasze zdrowie. To my powinniśmy wybierać: gdzie się leczymy, kto będzie za to płacił. To
my mamy być istotnym podmiotem naszego systemu.

Ta świadomość wzrasta. Ludzie
zamożniejsi już ją mają i stać ich
na podejmowanie decyzji o swoim zdrowiu i np. wybierają prywatne pakiety medyczne. Gdy większość, a nawet wszyscy będą na
tym etapie – system będzie musiał
się zmienić.
 Rozmawiała Ewa Matyszewska

Ewa Matyszewska
Od 2014 roku związana z międzynarodową
firmą konsultingowo-doradczą BDO. Jest
odpowiedzialna za promocję marki oraz
komunikację z mediami i Klientami firmy.
Przez prawie 15 lat, dziennikarz, redaktor.
Pełniła również funkcję zastępcy kierownika
działu podatkowego w Gazecie Prawnej,
później w Dzienniku Gazecie Prawnej. Była
także szefem i redaktorem naczelnym grupy
czasopism z tematyki finansowej i podatkowej w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka.

