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Warszawa, 17.09.2014

Konferencja „SZPITAL XXI wieku - Planowanie i projektowanie,
budowa i działalność”

Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny rozpoczął organizację konferencji
poświęconych tematyce szpitalnictwa w Polsce. Pierwsza z cyklu konferencji odbyła się 10
kwietnia 2014. Ze względu na trwające w całym kraju budowy, rozbudowy i modernizacje
szpitali, pierwsze spotkanie skupiło się właśnie wokół tego zagadnienia.
W

konferencji

uczestniczyli

epidemiologicznych,

urzędów,

m.

in.

starostw

przedstawiciele
powiatowych,

szpitali,
firm

stacji

projektowych

sanitarnoi

uczelni

medycznych. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wyrazili
chęć uczestnictwa w podobnych spotkaniach w przyszłości.
W związku ze zbliżającym się terminem drugiej konferencji „SZPITAL XXI wieku –
Planowanie i projektowanie, budowa i działalność” poniżej, celem przypomnienia,
zamieszczamy podsumowanie pierwszej konferencji: „Planowanie i projektowanie
budowy, rozbudowy oraz modernizacji szpitali”.
Od wielu lat w Rzeczpospolitej Polskiej zwyczajowo, model ochrony zdrowia, określany był
jako

„szpitalocentryczny”

–

szpital

powiatowy,

miejski,

wojewódzki,

zespolony,

specjalistyczny, kliniczny czy też instytutowy – stanowił „główne ogniwo systemu” dla
decydentów i zwyczajową „ostatnią deskę ratunku” dla pacjentów oczekujących pomocy
medycznej.
Niestety pomimo uznanego powszechnie i społecznie akceptowanego znaczenia tych funkcji
szpitala, a także niezwykle istotnych i wysokich kosztów projektowania, budowania
i funkcjonowania obiektów szpitalnych, wiele inwestycji nawet tych, które zrealizowano

w ostatnich latach, trudno nazwać Szpitalami XXI wieku, nawet gdy ich koszty liczone są
w setkach milionów zł..
Inwestycje szpitalne ostatnich dziesięcioleci to przed wszystkim – modernizacja i rozbudowa
istniejących struktur ,często w szpitalach, które funkcjonują już od 100 i więcej lat!
Argumenty dla finansowania takich obiektów od wielu lat dominują w dyskusjach specjalistów
,gdzie promuje się: historyczne znaczenie roli i funkcji społecznych, tradycje wielkich
osobowości świata medycznego – profesorów, klinicystów czy zasłużonych lekarzy
i patronów nazw szpitali.
W

pełni

doceniając

przeszłe

inicjatywy

i

wykorzystanie

racjonalne

struktury

materialnej/często wpisanej do rejestru zabytków/ oraz wyraźną poprawę warunków
hospitalizacji pacjentów i znaczące unowocześnienie wyposażenia i sprzętu medycznego,
których nie należy deprecjonować – proponujemy u progu nowego wieku istotną zmianę
podejścia do nowych inwestycji szpitalnych.
Chcemy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny,
organizować konferencje i warsztaty specjalistyczne poświęcone tematyce planowania,
projektowania, budowy i funkcjonowania Szpitala XXI wieku.
Zaprosiliśmy do współpracy liczne grono architektów z wieloletnim doświadczeniem polskim
i zagranicznym w projektowaniu szpitali, organizatorów ochrony zdrowia, dyrektorów szpitali,
specjalistów z zakresu techniki medycznej, inżynierów specjalizujących się w prowadzeniu
eksploatacji i ekonomizacji kosztów, a także publicznych i niepublicznych inwestorów.
Mamy świadomość, iż w Polsce prowadzona dotychczas polityka inwestycyjna wynikała
z wielu uwarunkowań i oczekiwań społecznych, które często stwarzały dodatkowe trudności
i ekonomiczne i funkcjonalne, efektem tego jest m.in. tzw. zadłużenie części polskich szpitali
z trudnymi perspektywami na rozwiązanie finansowych problemów.
Przypominamy ,że w wielu krajach Unii Europejskiej – lokalizacja na określonym terenie,
liczba szpitali, liczba łóżek, ich rodzaje, struktura specjalności medycznych – podlegają
nadzorowi władzy publicznej i ścisłym procedurom regulacyjnym m.in. w Republice
Federalnej Niemiec opracowywany jest „Krankenhausplan”, we Francji „Carte Sanitaire” –
czyli Plan Rozmieszczenia i Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych, podobna sytuacja
występuje w Austrii, Belgii i Holandii.
W krajach tych, Plany Rozmieszczenia Szpitali i Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych są
aktualizowane corocznie i decydenci – organizatorzy ochrony zdrowia, starają się uwzględnić
struktury i funkcje szpitali istniejących, planować powstawanie nowych, a także

dostosowywać: liczbę łóżek i specjalności medycznych do bieżącej sytuacji zapotrzebowania
na

opiekę

szpitalną

i

konsultacje

specjalistyczne

oraz

zmiany

demograficzno

-

epidemiologiczne.
Dzięki opisanym powyżej mechanizmom regulacyjnym, każda decyzja inwestycyjna
dotycząca budowy nowego szpitala, rozbudowy czy modernizacji poprzedzona jest
wnikliwymi analizami potrzeb hospitalizacyjnych, oceną działalności szpitali zlokalizowanych
w najbliższym otoczeniu, opisami planowanych struktur – jednostek funkcjonalnych, a także
określeniem sposobów i źródeł przyszłego finansowania udzielanych świadczeń.
Stosowane w procesie inwestycyjnym procedury obejmują: przygotowanie Programu
Medycznego zawierającego: analizy statystyczne demograficzno – epidemiologiczne, ocenę
otoczenia/liczba i rodzaje działalności szpitali „konkurencyjnych”/, analizę SWOT, opis szans
i zagrożeń oraz wnioski z nich wynikające, a mające wpływ na ustalenie programu
przestrzenno – użytkowego, który stanowić będzie podstawę do konsultacji m.in. z: kadrą
medyczną, przedstawicielami organu założycielskiego, a także publicznym płatnikiem
i w końcu zespołem projektantów.
Wydaje się nam, iż warto upowszechnić taki model postępowania i wypromować – temu
służyć będą organizowane w Naszym Instytucie konferencje i warsztaty specjalistyczne,
na które już Państwa zapraszam.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona
zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy,
prace naukowo-badawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski
i jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym
i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym
laboratorium BSL-3 oraz 10 laboratoriów referencyjnych akredytowanych przez PCA. Instytut kształci
specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty
Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę
warunków sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy
społeczeństwu rzetelną wiedzą na temat szczepień (szczepienia.info), współpracuje z wieloma
organizacjami w kraju (Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA,
Eurostat).

