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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

BEZ ROZBUDOWY
SZPITAL NIE MA SZANS
- Rozmowa z Krzysztofem Wywrotem, dyrektorem
ZZOZ w Ostrzeszowie
DokoĔczenie ze str. 1.
Ale czy lekarze zrobili wszystko, co naleĪaáo i co moĪna byáo
zrobiü?
Na izbie przyjĊü byáa pani lekarz
internista i pani anestezjolog. Zostaá
przeprowadzony wywiad, zrobiono
badania i zdecydowano
owano skierowaü
pacjentkĊ na internĊ.
rnĊ. Wydawaáo
siĊ, Īe postawiono
no dobrą diagnozĊ i podjĊto wáaĞciwe
aĞciwe leczenie, bo stan pacjentki
entki poprawiá
siĊ.
Wobec tego,, czy juĪ
póĨniej, kiedy bany
dano przyczyny
Ğmierci pacjent-ki, zespóá badający stwierdziá
jakieĞ uchybienia, doszedá do
konkretnych
wniosków?
Stan ciągáego wyciągania
wniosków, analizy i poprawiania
wymusza juĪ ISO,
O,
iaktóre szpital posiach
da. Jeden z tych
wniosków jest taki,
i,
Īe udamy siĊ na
a
rozmowĊ do pani
kierownik, która

zarządza systemem ratownictwa
medycznego w Kaliszu, aby poinstruowaáa dysponentów karetek, Īe
szpital w Ostrzeszowie nie posiada
OIOM-u i SOR-u, a przez to ciĊĪkie
przypadki nie mogą byü tu woĪone.
A co do uchybieĔ, zb
zbytnio zaufano
wstĊpnej diagnozie,
dia
nie
szukając inn
innych powodów
dolegliwoĞci pacjentki, a to
dolegliwoĞc
one okazaáy siĊ decydujące. ProszĊ mi wierzyü, Īe
lekarze teĪ mocno przeĪywają tego typu dramaty.
Wspomniaá Pan
Wsp
bra
o braku
OIOM-u,
osta
at
ostatnio
duĪo
mówi siĊ o tym, Īe
mów
zbyt áatwo zrezygnowano z tego
gno
od
oddziaáu.
Czy
istnieje szansa,
ist
by OIOM znów
b
byá w szpitab
llu?
Na pewno
w
wszyscy
poczuliby siĊ bezc
pieczniej, gdyby
pie
OIOM byá, ale prawda jest taka, Īe wraz
z zer waniem tej
umowy powrót jest
praktycznie niemoĪlipraktyc

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Jestem przedstawicielem handlowym. Zdarza siĊ Īe dziennie pokonujĊ ok. 400-500km, co oznacza,
Īe prawie caáy dzieĔ spĊdzam za
kierownicą samochodu. Ostatnio
na CB radio usáyszaáem, Īe kierowca podczas jazdy nie moĪe
spoĪywaü Īadnych posiáków ani
paliü papierosów, bo jest to wykroczenie. ProszĊ o wyjaĞnienie,
czy tak faktycznie jest. Niestety,
rzadko kiedy mam czas na to, Īeby
siĊ zatrzymywaü na jedzenie, ale
páacenie mandatów teĪ nie jest mi
po drodze.
Prawo o ruchu drogowym
wskazuje, Īe zabrania siĊ palenia
tytoniu lub spoĪywania pokarmów w
czasie jazdy kierującemu pojazdem
silnikowym, który przewozi osobĊ.
Nie dotyczy to jednak kierującego

samochodem ciĊĪarowym, który
przewozi osobĊ w kabinie kierowcy,
i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki. Zgodnie
z powyĪszym, zakaz palenia tytoniu
lub spoĪywania pokarmów dotyczy
kierujących autobusami, mikrobusami, taksówkami osobowymi i samochodami ciĊĪarowymi przewoĪącymi
osoby poza kabiną kierowcy. W
Ğwietle obowiązujących przepisów
kierowcy samochodów osobowych
i ciĊĪarowych, przewoĪący osobĊ w
kabinie, mogą spoĪywaü pokarmy
lub paliü tytoĔ. Mandat grozi tylko
tym kierowcom, którzy zawodowo
wykonują przewóz osób (taksówkarze, kierowcy autobusów).
aplikant adwokacki
Patryk Wróbel

Informacja PPP
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie
informuje, Īe na podstawie decyzji Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty z
dnia 7 stycznia 2015 r. oraz za zgodą Organu Prowadzącego, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie wydaje orzeczenia,
opinie a takĪe prowadzi terapiĊ, porady i konsultacje dla dzieci i
máodzieĪy niewidomych, sáabowidzących, niesáyszących i sáabo
sáyszących; udzielamy równieĪ wsparcia rodzicom tych dzieci.

Pomoc
dla najmáodszych
pomoc w odrabianiu zadaĔ
domowych, przygotowanie do
sprawdzianów, zajĊcia z jĊzyka
angielskiego
tel. 693 305 029

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

wy. Pierwszy powód - ponownie uruchomiony OIOM musiaáby speániaü
wszystkie wymogi i wysokie standardy, a one wiąĪą siĊ z nakáadami
¿nansowymi, na które obecnie szpitala nie staü. Przedtem obowiązywaá
program dostosowawczy do nowych
przepisów do 2016 r. Wydaje mi siĊ,
Īe wszyscy wiedzieli, Īe byá problem
z brakiem anestezjologów, z rentownoĞcią tego oddziaáu, Īe kontrola
NFZ wykazaáa pewne uchybienia i
naleĪaáo je usunąü albo zwery¿kowaü
istnienie OIOM. Skoro ktoĞ podjąá
decyzjĊ o likwidacji OIOM, o której
byáa informowana rada spoáeczna
przy ZZOZ oraz radni, to za póĨno,
by to zmieniü. PrzypomnĊ, Īe NFZ
kontraktuje usáugi i ogáasza konkurs
raz na trzy lata, co roku tylko je renegocjuje. NajbliĪszy konkurs bĊdzie
na 2016 rok.
Czyli pod koniec tego roku
moĪna by ubiegaü siĊ o OIOM.
Teoretycznie tak. Warto jednak
powiedzieü, Īe caáy sprzĊt, który byá
na OIOM-ie dzisiaj jest w tym samym
miejscu, jest sprawny, sáuĪy pacjentom. Znajdujące siĊ tam áóĪka są dzisiaj áóĪkami intensywnego nadzoru
i ten sam sprzĊt monitorujący funkcje Īyciowe, dziaáa. Tylko zmieniá
siĊ standard opieki - nie ma lekarza
anestezjologa, który caáy czas byáby
przy tych áóĪkach i nie ma przez caáy
czas pielĊgniarki. Dlatego wprowadziliĞmy elektroniczny monitoring
funkcji Īyciowych, z przesuniĊciem
informacji na dyĪurkĊ pielĊgniarską
i w przypadku, gdy jakikolwiek parametr wskazuje zagroĪenie funkcji
Īyciowych, wáącza siĊ system alarmowy. Dodam, Īe na szpitalu mamy
doĞü duĪo áóĪek, gdzie są monitorowane parametry Īyciowe, mimo Īe
NFZ tego nie wymaga - piĊü na chirurgii, dwa na ginekologii i cztery na
internie, choü NFZ wymaga jednego
áóĪka intensywnego nadzoru.
To znaczy, Īe pacjenci mogą
czuü siĊ bezpiecznie?
Poczucie bezpieczeĔstwa to bardzo indywidualne odczucie. Jednego
pacjenta irytuje, kiedy pielĊgniarka
przychodzi co pewien czas i wypytuje, czy w czymĞ pomóc, a drugi
wáaĞnie chciaáby odczuwaü ciągáe zainteresowanie jego stanem zdrowia.
Rocznie przyjmujemy ponad szeĞü
tysiĊcy pacjentów. Ogromna wiĊkszoĞü z nich jest zadowolona z opieki
i leczenia w szpitalu, ale zdarzają siĊ
teĪ pacjenci niezadowoleni, którzy
skarĪą siĊ na szpital i ten gáos jest
bardziej sáyszalny. Ja to rozumiem,
bo nikt nie powinien oczekiwaü podziĊkowaĔ za normalną, przyzwoitą
pracĊ. OczywiĞcie chciaábym, aby
ktoĞ zauwaĪyá, Īe nasz szpital, moĪe
jedyny w Polsce, rozdaá w ubiegáym
roku rodzącym u nas paniom 70 nowych nosideáek. Dotyczy to równieĪ
wózków inwalidzkich, mebli i innego
sprzĊtu, który otrzymaliĞmy od darczyĔcy z Holandii, a który przekazaliĞmy róĪnym instytucjom, bo nie byá
potrzebny w szpitalu. Taka pomoc dotyczy teĪ pacjentów opuszczających
szpital, co dla mnie jest oczywiste.
Nie ulega kwestii, Īe wyposaĪenie szpitala siĊ poprawia, czego
przykáadem nowe áóĪka, o których
pisaliĞmy przed tygodniem.
Te áóĪka w pierwszej kolejnoĞci
bĊdziemy umieszczaü na oddziale
wewnĊtrznym. Poza tym wymieniliĞmy materace, zostaáy pomalowane
Ğciany na wszystkich korytarzach…
Wiele zmian kaĪdy moĪe dostrzec, lecz zmiany to takĪe ludzie.
Kiedy przyszedáem, byáy juĪ pod-

pisane kontrakty z wieloma lekarzami, a bez przyczyny nie moĪna z dnia
na dzieĔ zrywaü kontraktu. Zmiany
dokonano dopiero wówczas, gdy kontrakty moĪna byáo renegocjowaü. Nie
byáy one takie báahe, Īe przypomnĊ
prof. dr. hab. Jacka Piątka, bĊdącego
autorytetem dla wielu lekarzy, który
zostaá ordynatorem na oddziale wewnĊtrznym. Kolejne zmiany dotyczyáy
izby przyjĊü - kiedyĞ na dyĪurze nocnym pracowaáy tam dwie pielĊgniarki,
teraz trzy - tą trzecią jest pielĊgniarka
anestezjologiczna. Wcale nieáatwo
o dobrego lekarza. W POZ lekarze
dostają na godzinĊ o 50% wiĊcej, niĪ
szpital moĪe zapáaciü.
Pomówmy zatem o pieniądzach - jaka jest kondycja ¿nansowa naszego szpitala?
O kondycji szpitala trzeba by
mówiü w kontekĞcie innych tego
typu placówek. Z jednej strony,
nasz szpital jest jednym z najmniej
zadáuĪonych w Wielkopolsce, co jest
powodem do radoĞci, ale nie moĪemy pominąü problemów, jakie szpital
ma do rozwiązania Īeby speániü
wymagania okreĞlone przepisami.
W tym wzglĊdzie mamy tutaj duĪo do
zrobienia. Musimy rozwiązaü problem
awaryjnego zasilania agregatem prądotwórczym, awaryjnego zasilania
w wodĊ, braku drugiej windy, dostosowania pracowni, w tym laboratorium,
do wymogów… A na to wszystko
potrzebne są Ğrodki, których nie ma.
Na pewno bĊdzie dodatni wynik na
dziaáalnoĞci operacyjnej, tylko czy on
bĊdzie wiĊkszy niĪ amortyzacja, czy
mniejszy? A amortyzacjĊ mamy doĞü
wysoką, poniewaĪ szpital w 2010r.
kupiá w ramach programu unijnego
specjalistyczny sprzĊt medyczny za
kwotĊ ok. 1,1 mln zá. Zakup sprzĊtu
jest waĪny, by szpital utrzymywaü w
sprawnoĞci - w minionym roku zakup
sprzĊtu pocháonąá blisko 130 tys. zá.
CzĊĞü z tych zakupów w sposób
wydatny poprawiáo poziom usáug, jak
choüby kardiotokograf, kardiomonitory, aparat do znieczuleĔ czy tzw.
zamgáawiacz.
W ubiegáym roku bardzo duĪo
mówiáo siĊ o rozbudowie szpitala,
tymczasem sprawa ucicháa i rodzi
siĊ pytanie, czy w ogóle bĊdzie ta
inwestycja?
Ostateczną decyzjĊ podejmuje
Rada Powiatu i zarząd, ja jestem tylko
wykonawcą tych decyzji. Z tego co
mi wiadomo przewiduje siĊ rozbudowĊ. TrochĊ zostaáa ona przesuniĊta
w czasie. W ramach planowanych
tam pracowni specjalistycznych ma
byü m.in. pracownia onkologiczna
- niezmiernie potrzebna, bowiem
co roku wzrasta iloĞü zachorowaĔ
i jest potrzeba podjĊcia leczenia tych
zmian nowotworowych na miejscu.
W rozbudowanej czĊĞci duĪa powierzchnia ma byü przeznaczona dla
pacjentów onkologicznych. Byáaby
im podawana chemioterapia w trybie
jednodniowym, czyli bez hospitalizacji. Obecnie najbliĪszym miejscem,
gdzie podawane są cytostatyki, jest
Kalisz i Pleszew. W Ostrowie ani
w KĊpnie tego nie ma.
Pomysá Ğwietny, ale warunkiem
jest wspomniana rozbudowa.
Tak, dlatego decyzje powinny
zapadaü jak najszybciej, bo to zadecyduje o przyszáoĞci szpitala. Bez
rozbudowy i bez kontraktów na 2016r.
w tej specjalnoĞci i w paru innych,
szpital nasz nie ma szans rozwoju.
Czy spostrzega Pan wĞród
decydentów jakieĞ dziaáania hamujące rozbudowĊ?
Nie sądzĊ. MogĊ jedynie zauwa-

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
budowa domów od podstaw,
kompleksowe wykoĔczenia
wnĊtrz, murowanie,
szpachlowanie, malowanie,
ocieplanie i inne usáugi
budowlane
SZYBKO, TANIO,
SOLIDNIE!
tel. 663 056 464
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Īyü, Īe kalendarz wyborczy ma swoje
prawa i przez to opóĨniáy siĊ niektóre
decyzje. OczywiĞcie zabiegam i apelujĊ o to, aby sprawy bezpieczeĔstwa
zdrowotnego staáy siĊ priorytetem dla
dziaáaĔ naszych wáadz, co nie zmienia
faktu, Īe najczĊĞciej sáyszĊ o chodnikach, o drogach… Nie mówiĊ, Īe
one są niewaĪne, wszystkie sprawy
są waĪne, tylko powinno siĊ dokonaü
pewnej gradacji potrzeb i wartoĞci.
Nich kaĪdy radny wypowie siĊ, czy
uwaĪa, Īe najwaĪniejszą sprawą jest
mieü na miejscu szpital speániający
oczekiwania mieszkaĔców, czy kolejne setki metrów chodników i dróg.
Jaka kwota na rozbudowĊ szpitala satysfakcjonowaáaby Pana?
DostosujĊ siĊ do tego, co bĊdzie,
bo najáatwiej jest wyciągnąü rĊkĊ, ale
moĪna teĪ wyposaĪyü dany podmiot
w pewną zdolnoĞü rozwiązywania
problemu samodzielnie. DziĞ my,
jako szpital, pracujemy na majątku
powiatu oddanym w uĪyczenie.
Gdyby szpital byá wáaĞcicielem tych
nieruchomoĞci, to pojawia siĊ pewna
zdolnoĞü placówki do zaciągania
kredytów samemu.
Tu wkraczamy w system
wáasnoĞciowy szpitala. Jaka, wg
Pana, byáaby najlepsza opcja?
Czym innym jest zmiana wáaĞciciela, a czym innym zmiana formy
prawnej. Gdy mówi siĊ o zmianie
wáaĞciciela z publicznego na jakiĞ
prywatny podmiot, zaraz powstaje
obawa, Īe pogorszą siĊ Ğwiadczone usáugi. Natomiast zmiana formy
prawnej zarządzania w spóákĊ prawa
handlowego pozwoliáaby na wiĊkszą
samodzielnoĞü w zarządzaniu szpitalem. To, czy powiat bĊdzie sprawowaá
pieczĊ przez Samodzielny Publiczny
ZZOZ, czy przez spóákĊ, teoretycznie
nie powinno mieü znaczenia. KaĪdy
plan moĪe byü zrealizowany wtedy,
kiedy pojawi siĊ wiarygodny pomysá
na jego s¿nansowanie, bo nie jest
sztuką pokazywanie potrzeb, lecz pokazanie sposobu ich realizacji. I to juĪ
jest zadanie organu prowadzącego.
Pozostaje wiĊc wiara, Īe organ
prowadzący, czyli powiat, znajdzie
wystarczającą iloĞü Ğrodków, by
s¿nansowaü w tym roku rozbudowĊ szpitala.
TeĪ chciaábym, Īeby to ruszyáo,
aby nie zmarnowaü ostatniej, moim
zdaniem, szansy dostosowania siĊ
do wymogów NFZ. JeĞli tego nie
zrobimy, zaczniemy traciü kontrakty
na róĪnego rodzaju usáugi medyczne.
Z czego przez ten czas zarządzania szpitalem jest Pan najbardziej zadowolony?
Zarządzanie w sáuĪbie zdrowia,
niestety, nie moĪe przynieĞü spektakularnych sukcesów w krótkim
czasie. Nie jest káopotem dla mnie
rozwiązywanie problemów, lecz znalezienie Ğrodków niezbĊdnych do ich
rozwiązania. Co rusz jestem zaskakiwany tym, Īe trzeba coĞ wykonaü,
co nie da siĊ zrobiü bez poniesienia
Ğrodków. Mam peáną ĞwiadomoĞü
tego, co zostaáo zrobione, bez naraĪania szpitala na dáugi i ryzyko, ale
teĪ widzĊ zadania i inwestycje, które
w najbliĪszym czasie naleĪaáoby zrobiü, które zadecydują o przyszáoĞci
tego szpitala. Mam naturĊ inĪyniera,
który lubi budowaü, jestem ostatni do
tego, by coĞ zamykaü.
I w tym takĪe nadzieja dla
mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej, Īe nasz szpital bĊdzie rozbudowywany, a nie zamykany.
K. Juszczak

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

