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Kabaret z Doruchowa triumfuje na przeglądzie w Kłobucku

KTO ODBIERZE PORÓD?

EWG najlepszym kabaretem wiejskim w Polsce!

EWG podczas prób do wspólnego występu z kabaretem „Hrabi”
(warsztaty kabaretowe w Ostrowie
Wlkp., luty 2007r.)

Jeszcze trochę i sytuacja
zmusi nas do uruchomienia stałej rubryki pod hasłem „Sukcesy
kabaretu EWG”. Coraz częściej
dowiadujemy się bowiem o kolejnych trofeach zdobywanych
przez Ryszarda Mazura, Stanisława Janickiego i Grzegorza Wyrwasa. Co najważniejsze, rośnie
nie tylko ich ilość, ale również
ranga. 28 października nie dali
szans konkurentom podczas
XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu
Kabaretów Wiejskich w Kłobucku. To najważniejsza w naszym
kraju impreza o tym profilu.

Kilka tygodni temu troje lekarzy z oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego w Ostrzeszowie złożyło
wypowiedzenie pracy. Sytuacja nie jest
wesoła, bo na oddziale zatrudnionych jest
czworo lekarzy, istnieje więc groźba zakłócenia pracy tegoż oddziału. Na dodatek
pośród złożonych na ręce dyrektora ZZOZ
podań o zwolnienie jest również pismo dr.
Bożeny Skibińskiej – ordynatora oddziału.
W tym kontekście całkiem realne staje się
pytanie: kto odbierze poród?
Tych pytań jest zresztą więcej: Cóż
takiego stało się na oddziale, że większość
lekarzy postanowiła go opuścić? Czy ma to
związek z tragiczną śmiercią noworodka i
matki, do jakiej doszło przed dwoma miesiącami, a może z nadmiarem obowiązków,
którym niezbyt liczne grono lekarzy już nie
jest w stanie odpowiedzialnie podołać?
Pytań i wątpliwości nasuwa się wiele,
niestety trudniej o znalezienie na nie odpowiedzi. Główni zainteresowani, czyli lekarze składający podanie o zwolnienie, wolą
się na ten temat, przynajmniej na razie, nie
wypowiadać. Ordynator dr B. Skibińska
zapewnia jedynie, że ta dość dramatyczna decyzja miała na celu wyłącznie dobro
przebywających na oddziale pacjentek.
Można więc domniemywać, że lekarze chcą
w ten sposób zwrócić uwagę kierownictwu
szpitala na ich trudną sytuację, a być może
na przeciążenie obowiązkami.

Czy rzeczywiście to jest powodem
złożenia wypowiedzeń przez lekarzy z
oddziału ginekologiczno – położniczego?
Być może dowiemy się tego z oświadczenia, które zapowiedział dyrektor ZZOZ
– Henryk Siciński.
Ustawa o samorządzie terytorialnym stanowi, Īe pieczĊ nad szpitalem
powiatowym sprawuje samorząd powiatowy. WaĪne wiĊc, co w tej sprawie ma
do powiedzenia starosta Lech Janicki.
„Sprawą podaĔ o zwolnienie záoĪonych przez troje lekarzy zajmowaá siĊ
Zarząd Powiatu oraz Rada Spoáeczna
ZZOZ. Oddziaá ginekologiczno-poáoĪniczy jest bardzo istotnym oddziaáem, bo
jednym z dwóch oddziaáów zabiegowych.
Nie ukrywam, Īe mam pozytywne zdanie
o jego pracy pomimo sytuacji, jaka wydarzyáa siĊ w ostatnim czasie.
Wydaje siĊ, Īe nie jest to tylko moje
zdanie. ĝwiadczy o tym zaufanie, jakim
darzą ten oddziaá mieszkanki naszego
i okolicznych powiatów, bo iloĞü porodów utrzymuje siĊ na optymalnym dla
nas poziomie – ponad 500 na rok. Funkcjonalnie związany on jest z oddziaáami
dzieciĊco-noworodkowym i chirurgicznym. Staramy siĊ, by oddziaá ten miaá
wáaĞciwe zabezpieczenie.
(dokoĔczenie na str. 2)
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