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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

W odpowiedzi na artykuá
„Konkursowy blamaĪ ZZOZ”
Dot.: WRPO 2007-2013,
Dziaáanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w województwie”, wniosek ZZOZ w Ostrzeszowie pt. „Dostosowanie
bloku operacyjnego, OAiIT,
Oddziaáu Chirurgicznego oraz
PoáoĪnictwa i Noworodków
do obowiązujących przepisów
prawa”
Mając na uwadze dalece krzywdzący i niesprawiedliwy werdykt
„Czasu Ostrzeszowskiego”, wyraĪony w artykule pt. „Konkursowy
blamaĪ ZZOZ” odnoĞnie powyĪszej
sprawy, a takĪe uwzglĊdniając oceny
dokonywane przez osoby niezorientowane i nieposiadające wiedzy merytorycznej, chcielibyĞmy przekazaü
kilka istotnych dla sprawy informacji
i uwag.
W zaáączeniu przekazujemy dwie
karty oceny projektu, jest to dokument
kluczowy dla dokonanego rozstrzygniĊcia konkursowego.
Kryteria dopuszczające wniosek
do rozpatrywania (6 kryteriów), oraz
tzw. listĊ sprawdzającą (10 kryteriów),
oceniane Tak/Nie - wniosek nasz
speániá bez zastrzeĪeĔ.
Ocena merytoryczna dokonana
punktowo zawieraáa 10 kryteriów
– byáa to ocena najwaĪniejsza dla
sukcesu lub niepowodzenia wniosku.
Kryteria te podzieliü moĪna na dwie
grupy – grupĊ związaną bezpoĞrednio
z przedkáadanym wnioskiem i grupĊ
uwzglĊdniającą pozycjĊ szpitala „na
mapie” placówek ochrony zdrowia w
województwie oraz uwzglĊdniającą
charakterystykĊ ogólną szpitala. Bez
wątpienia ta druga grupa kryteriów
nie miaáa bezpoĞredniego związku z
proponowanym przez nas projektem
realizacyjnym.
Analizując zaáączone karty oceny projektu, nasz wniosek oceniony
zostaá dobrze i bardzo dobrze, kryteria te byáy niejako zaleĪne od nas.
Chodzi tu o kryteria nr 1, 2, 5, 6, 7, 9.
W grupie tej sáabszą ocenĊ uzyskaáo
jedynie kryterium nr 3 (wpáyw projektu na diagnostykĊ, poziom i terapiĊ
wczesnego wykrywania chorób onkologicznych, naczyniowo – sercowych
oraz opiekĊ pediatryczną) – 2 punkty
na 6 moĪliwych. Jest to kryterium
niemoĪliwe do speánienia w caáoĞci,
w warunkach szpitala powiatowego.
Dlatego odwoáaliĞmy siĊ od przyjĊtej
w tym kryterium oceny.
Projekt nasz uzyskaá natomiast
sáabą ocenĊ w drugiej grupie kryteriów, które uznaü moĪna za niezaleĪne od wnioskodawcy i tak kryterium:
Nr 4 (oddziaáywanie projektu:
regionalne, ponadlokalne, lokalne)
– szpital w Ostrzeszowie byá, jest i
bĊdzie szpitalem o znaczeniu lokalnym – uzyskaliĞmy w związku z tym
3 punkty na 10 moĪliwych.
Nr 8 (jednostka posiada specjalistyczne oddziaáy ratunkowe
– gotowoĞü udzielania ĞwiadczeĔ w
sytuacjach zdarzeĔ nagáych klĊsk Īywioáowych) – szpital w Ostrzeszowie
nie posiada specjalistycznego oddziaáu ratunkowego SOR – wchodzącego
w skáad krajowego systemu Ratownictwa Medycznego. Oddziaáy takie
funkcjonują np. w szpitalu w KĊpnie
i Ostrowie Wlkp. Dla Ostrzeszowa,
na poziomie decydentów wojewódzkich, nie byáo woli utworzenia SOR,
pomimo dwukrotnie podnoszonej
przez Powiat i przez nas kwestii. Izba
PrzyjĊü w naszym szpitalu doskonale
speánia wszystkie zadania SOR, jaki
mógáby tutaj funkcjonowaü w przy-

padku jego utworzenia. Ten ostatni
argument zostaá przez nas uĪyty
w odwoáaniu od dokonanej oceny
„Ğcinającej” dla nas - przyznano 0
punktów na 4 moĪliwe.
Nr 10 (jednostka zapewnia specjalistyczną opiekĊ ambulatoryjna) – nie
oczekuje siĊ od szpitala powiatowego
o tzw. pierwszym stopniu referencji,
zapewniania specjalistycznej opieki
ambulatoryjnej, zatem to kryterium
ewidentnie nas dyskryminuje – otrzymaliĞmy 0 punktów na 4 moĪliwe. Mimo to, poniewaĪ w jakimĞ niewielkim
zakresie Ğwiadczymy specjalistyczną
opiekĊ ambulatoryjną (i to w zakresie
specjalnoĞci zabiegowych – Por. K,
Por. Urologiczna i Por. Onkologiczna), odwoáaliĞmy siĊ od dokonanej
oceny.
Gdyby zaáoĪyü hipotetycznie, Īe
nasz wniosek potraktowany zostaá
obiektywnie i przychylnie, to nawet
przy takich kryteriach, jakie zastosowano, uzyskalibyĞmy ok. 5 punktów
wiĊcej. Pozwoliáoby to nam uplasowaü siĊ mniej wiĊcej w Ğrodku listy
punktowanych 27 szpitali, co i tak nie
daáoby nam miejsca nagrodzonego
dotacją, a szanse na jej pozyskanie
w wyniku jakichĞ ewentualnych
przyszáych przesuniĊü takĪe byáyby
niewielkie.
Wniosek unijny jest to gruby
materiaá, zawierający wiele opracowaĔ, dokumentów i dokumentacji
projektowej. Praca nad nim trwaáa
od poáowy 2008 roku i prowadzona
byáa z udziaáem znanej i sprawdzonej
ﬁrmy warszawskiej, skutecznej w
przygotowaniu naszego wniosku na
zakup sprzĊtu medycznego. Decydent kilkakrotnie przesuwaá termin
ogáoszenia konkursu, regulaminu,
kryteriów oceny itd., dziaáaliĞmy „po
omacku”. W koĔcu, gdy konkurs ogáoszono, dano zaledwie kilka tygodni
na opracowanie wniosku. Gdyby te
prace, szczególnie projektowe, nie
byáy podjĊte duĪo wczeĞniej, w Īadnym przypadku wniosek nie zostaáby
terminowo záoĪony.
Prace projektowe prowadzono po
dogáĊbnej analizie potrzeb szpitala,
przy „odsáoniĊtej kurtynie”, Radni
Powiatu byli na bieĪąco informowani
o zakresie i postĊpie podjĊtych prac.
Podejmując prace przygotowawcze
doskonale wiedzieliĞmy, Īe wszystko
co proponujemy w zakresie rzeczowym inwestycji, jest dla szpitala
niezbĊdne i wrĊcz konieczne, jeĪeli
ten szpital ma istnieü. Nie byáo, rzecz
jasna, gwarancji sukcesu w ubieganiu
siĊ oĞrodki unijne, bowiem do rozdziaáu pozostawaáo zaledwie 100mln
mln záotych na caáe województwo.
Tymczasem tylko szpital w Ostrzeszowie jest w stanie „wcháonąü” ok.
30mln záotych, gdyby zrealizowaü
caáoĞü rzeczywistych potrzeb, áącznie z piĊkną bryáą nowego budynku,
jak pokazano to na zamieszczonej w
artykule animacji komputerowej. Taki
wáaĞnie poziom inwestycji realizowany
bĊdzie w szpitalu we WrzeĞni i na ten
cel przeznaczono w konkursie dotacjĊ
w kwocie ponad 30mln záotych. Nasz
wniosek dotyczyá zadania inwestycyjnego o wartoĞci 11,2mln záotych, w
tym Powiat zapewniaá udziaá wáasny
na poziomie 5mln záotych.
Nie zgadzamy siĊ z dokonaną
przez komisjĊ konkursową oceną
naszego projektu i nasze odwoáanie wystosowane zostaáo w dniu
05.10.2009r., jak dotąd bez odpowiedzi.

Z powaĪaniem
lek. med. Henryk SiciĔski

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„JagielloĔska” od 9.11.2009 do 15.11.2009, tel. 730-94-64
„Zamkowa” od 16.11.2009 do 22.11.2009, tel. 730-00-76
(ul. Zamkowa 28)
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

ZDćįYý Z ZAWAâEM
3 listopada w ostrzeszowskim
UrzĊdzie Miasta i Gminy odbyáo siĊ
spotkanie, poĞwiĊcone wprowadzeniu
na terenie Poáudniowej Wielkopolski

jewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu – W. Szewczyk, dyrektor
ostrzeszowskiego ZZOZ – H. SiciĔski
oraz przedstawiciel pogotowia – dr M.

systemu telemedycyny ratunkowej.
Spotkaniu z udziaáem starostów
oĞciennych powiatów przewodniczyá
starosta ostrzeszowski – L. Janicki.
Obecny byá takĪe burmistrz, przedstawiciel UrzĊdu Marszaákowskiego
w Poznaniu, jak równieĪ reprezentanci sáuĪby zdrowia: z-ca dyr. Wo-

Grobel.
Celem spotkania byáo podjĊcie
wiąĪących decyzji co do wprowadzenia na terenie Poáudniowej Wielkopolski systemu telemedycyny ratunkowej,
dziaáającego z powodzeniem w wielu
innych miejscach kraju, w tym równieĪ
w woj. wielkopolskim. Przedstawiciel

11.11.2009

ﬁrmy, oferującej tego typu systemy
áącznoĞci, zachwalaá zalety wprowadzanych przez jego ﬁrmĊ rozwiązaĔ.
Radzono teĪ nad sﬁnansowaniem
urządzenia, decydując, Īe wezmą
to na siebie poszczególne powiaty,
choü przyáączenie siĊ UrzĊdu Marszaákowskiego byáoby mile widziane.
Koszt urządzenia, za pomocą którego
karetki sanitarne mogáyby
áączyü siĊ ze specjalistą
kardiologiem w szpitalu
kaliskim, ma wynieĞü ok.
80 tys. zá. SumĊ taką musiaáyby zarezerwowaü w
przyszáorocznym budĪecie
rady poszczególnych powiatów. Wprowadzenie do
karetek urządzeĔ, o których
dyskutowano, pozwoliáoby
na szybszy i bezpoĞredni transport pacjenta z
zawaáem do wáaĞciwego
specjalisty, bez tuáania siĊ
po szpitalach.
„JesteĞmy trochĊ interesowni, bowiem prawie
wszyscy, jak tu jesteĞmy,
znajdujemy siĊ w grupie
osób najbardziej naraĪonej
na zawaá” – Īartowaá L. Janicki. Ale nawet gdyby nowy system
miaá wyjĞü na zdrowie starostom,
to skorzystają na tym równieĪ inni
mieszkaĔcy powiatu, a o to przecieĪ
chodzi.

K.J.

NARODOWE ģWIČTO NIEPODLEGâOģCI
Program uroczystoĞci

DORUCHÓW

10.11. - godz. 13.00, sala GOK
- akademia okolicznoĞciowa w
wykonaniu uczniów SP w Morawinie.
11.11. - godz. 17.00, koĞcióá
paraﬁalny - msza Ğw. w intencji
Ojczyzny.

MIKSTAT
10.11. - godz. 9.50 - akademia
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawáa II w Mikstacie

Po mszy záoĪenie kwiatów
pod pomnikiem na rynku

10.11. - godz. 9.50 – zbiórka
pocztów sztandarowych szkóá
oraz Związku Kombatantów i By-

Serdeczne
podziĊkowanie
lekarzom i pielĊgniarkom
oddziaáu chirurgii szpitala w
Ostrzeszowie
za dobrą opiekĊ i udaną
operacjĊ
skáada
wdziĊczny pacjent
Bronisáaw Jankowski

pamiĊci Īoánierzom walczącym o
niepodlegáoĞü Ojczyzny – záoĪenie wiązanek,
godz. 10.30 – zakoĔczenie
uroczystoĞci.
11.11. - godz. 11.00. - uroczysta msza ĞwiĊta za OjczyznĊ,
którą odprawi ks. dziekan Ryszard
Ryniec w koĞciele paraﬁalnym w
Grabowie nad Prosną.

Grypa AH1N1

11.11. - godz. 10.00 - msza
ĞwiĊta w intencji ojczyzny w koĞciele paraﬁalnym w mikstacie

GRABÓW

áych WiĊĨniów Politycznych, oddz.
w Grabowie uczniów i delegacji
szkóá na placu WolnoĞci (naprzeciwko szkoáy podstawowej),
godz. 10.00 – rozpoczĊcie
uroczystoĞci hymnem paĔstwowym,
godz. 10.05 – przemówienie
okolicznoĞciowe burmistrza,
godz. 10.15 – wystĊp w wykonaniu uczniów SP w Grabowie
godz. 10.25 – oddanie hoádu i

W związku ze zwiĊkszoną liczbą zachorowaĔ grypopodobnych na Ukrainie
PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie informuje:
•
Aby uniknąü zachorowania na grypĊ w tym typu AHңNң naleĪy przestrzegaü reĪimu sanitarnego, a w szczególnoĞci:
•
unikaü bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne
(np. podwyĪszona temperatura ciaáa, osáabienie, kaszel, brak apetytu,
katar, ból gardáa)
•
w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych – pozostaü w domu
•
podczas kaszlu i kichania zakrywaü usta i nos chusteczką
•
myü czĊsto rĊce wodą z mydáem
•
unikaü dotykania oczu, nosa i ust
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych naleĪy skontaktowaü siĊ z
lekarzem.

Serdeczne podziĊkowanie
rodzinie, sąsiadom, znajomym, delegacjom, a takĪe wszystkim, którzy
okazali serce i wspóáczucie, záoĪyli wieĔce i kwiaty, zamówili msze Ğw. i
uczestniczyli w ostatnim poĪegnaniu naszej kochanej Mamy

Ğp. Ireny Pieprzki
skáadają
córki i synowie z rodzinami
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