Zawsze byliśmy
i zawsze będziemy
po stronie pacjen
pacjenta
ta

O co chodzi w proteście lekarzy?

Od Redakcji…
Szanowni Czytelnicy! Oddajemy w Państwa ręce specjalne wydanie Opolskiej Gazety Powiatowej poświęcone Powiatowemu Centrum Zdrowia – instytucji, która zapewne dla każdego z mieszkańców naszego
powiatu ma wyjątkowe znaczenie, która chroni najwyższe posiadane przez człowieka wartości – zdrowie
i życie nasze oraz naszych najbliższych.
Wszyscy chcielibyśmy, aby placówka ta działała jak najlepiej, posiadała najnowszej klasy wyposażenie
oraz mogła opłacić wysoko wykwalifikowaną, oddaną pacjentom kadrę medyczną. Równocześnie wiemy też
niestety, w jak trudnej ekonomicznie sytuacji znajduje się polska służba zdrowia, jak dużych pieniędzy na
leczenie brakuje i jak długie są kolejki do wielu świadczeń medycznych. Opolski Szpital w tych niełatwych
warunkach stara się sobie jakoś radzić – oszczędzać, spełniać stawiane mu wymagania, inwestować.
Niniejszą publikację przygotowaliśmy z myślą o tym, aby przybliżyć Państwu funkcjonowanie Powiatowego
Centrum Zdrowia, pokazać, jak wygląda ono obecnie, jakie zmiany w nim zaszły i z jakimi problemami musi
się zmagać. Uważamy, że są to tematy ważne dla wszystkich mieszkańców Powiatu Opolskiego, zaś Szpital
zasługuje na pokazywanie jego dotychczasowych sukcesów, na które ciężko pracowało gros personelu z dużym
wkładem finansowym Powiatu. Mając nadzieję, że niniejsze wydanie Opolskiej Gazety Powiatowej pozwoli
znacznie szerzej spojrzeć na wiele kwestii związanych z działaniem Szpitala, życzymy Państwu udanej lektury.
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Starosta, Zarząd Powiatu, klub radnych PSL:

„Zawsze byliśmy i zawsze będziemy po stronie
pacjenta. Opozycja stanęła po złej stronie mocy.”
Rozmowa ze Starostą Opolskim Zenonem Rodzikiem
Na przestrzeni minionych kilku tygodni w odniesieniu do działalności Zarządu Powiatu i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia wiele się działo. Opozycyjni radni, mając większość w komisji rewizyjnej Rady Powiatu, wystąpili z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, lekarze
Szpitala w Opolu Lubelskim domagali się natychmiastowego usunięcia z funkcji Prezesa PCZ, zaś ostatniego dnia czerwca przeciwnicy polityczni Starosty i Zarządu Powiatu złożyli wniosek o ich odwołanie.
Na temat powyższych wydarzeń oraz faktów, o których chętnie piszą lokalne media, rozmawiamy ze
Starostą Opolskim – Przewodniczącym Zarządu Powiatu – Zenonem Rodzikiem.
Redakcja: Panie Starosto, w
ostatnim czasie byliśmy świadkami wystąpienia przez komisję
rewizyjną Rady Powiatu z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium. Jak
Pan ocenia, skąd takie radykalne działania opozycji?
Starosta Zenon Rodzik: Wniosek o nieudzielenie Zarządowi
Powiatu absolutorium był raczej
problemem opozycji, nie natomiast moim czy koleżanki i kolegów startujących z listy PSL.
Są to gesty zazwyczaj polityczne, a nie merytoryczne. Przedstawiciele opozycji często głosują kierując się zasadą „nie bo nie” – w skrajnych przypadkach przeciwni nawet przyjęciu dotacji
do budżetu powiatu. Przy głosowaniu o nieudzielenie
absolutorium dla Zarządu Powiatu opozycja, mówiąc
językiem piłkarskim, zakiwała się. Nie interesowały ich
fakty, wskaźniki finansowe, ani fizycznie istniejące inwestycje.
Najlepszym komentarzem dla powyższego wniosku jest
cytat z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: „Skład
Orzekający ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu w 2015 r. i wydał pozytywną opinię. Zastrzeżeń do gospodarki finansowej i budżetowej powiatu nie
wniósł Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO.” Zdaniem RIO uzasadnienie do wniosku komisji rewizyjnej
o nieudzielenie absolutorium „nie zawiera żadnych zarzutów dotyczących wykonania budżetu, które mogłyby być podstawą negatywnej oceny wykonania budżetu
i wniosku o nieudzielenie absolutorium.”

cji stwierdzili równocześnie, że
wszystkie zrealizowane w 2015
r. inwestycje im się nie podobały i były niepotrzebne. Mowa tu
m.in. o takich przedsięwzięciach
jak wybudowana nowa droga
w ciągu drogowym Ratoszyn-Grądy-Skrzyniec,
przebudowany most wraz z dojazdami
w Mazanowie w Gminie Józefów
nad Wisłą czy wybudowane, przy
udziale gmin, chodniki w newralgicznych dla mieszkańców
miejscach na terenie kilku gmin.
Dzięki funduszom norweskim
termomodernizacji poddanych zostało 14 budynków
będących w zasobach powiatu – m.in. budynki szpital-

Warsztaty Zespołu Szkół w Poniatowej po termomodernizacji

„Są to gesty zazwyczaj polityczne, a nie
merytoryczne. […] Opozycja, mówiąc
językiem piłkarskim, zakiwała się”
Redakcja: Skoro przedstawiciele opozycji nie podali
żadnych argumentów przemawiających za nieudzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium to czym,
Pana zdaniem, było motywowane takie głosowanie?
Starosta Zenon Rodzik: Głosując przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu radni opozyMost w miejscowości Mazanów
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ne, szkoły, siedziba urzędu, które nie tylko cieszą oko
mieszkańców ale przede wszystkim w wyniku inwestycji obniży się bieżący koszt ich utrzymania. Kolejnym
istotnym zadaniem była cyfryzacja zasobów geodezyjnych, która również została zrealizowana z udziałem
środków zewnętrznych. Zadanie nie tak spektakularne,
bo nie widoczne gołym okiem, niemniej jednak znacząco wpływa na jakość świadczonych przez Wydział
Geodezji usług.
Zaznaczyć przy tym trzeba, że ubiegły rok był rokiem
wytężonej pracy związanej zarówno z finalizacją projektów wieloletnich, jak również innych bieżących
działań, co przekuło się w namacalne efekty w postaci widocznych w naszym powiecie nowych inwestycji.
Wskaźnik wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku
oscylował na poziomie 16,5%, był zatem porównywalny
do wskaźników ościennych powiatów, których budżety są często znacznie wyższe niż nasz. Pomimo tego, że
w minionym roku nowa perspektywa unijna na lata
2014-2020 nie weszła jeszcze tak naprawdę w fazę
realizacji, na inwestycje udało się pozyskać ponad
3,5 mln zł ze środków zewnętrznych. Innym przejawem racjonalnego wydatkowania środków było również wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie
2 381 920,78 zł, tj. w kwocie zbliżonej do roku 2014.
Redakcja: W dniu 30 czerwca na sesji nadzwyczajnej
poświęconej Powiatowemu Centrum Zdrowia grupa
radnych kontynuowała swoje skrajne działania składając wniosek o odwołanie Starosty i Zarządu Powiatu? Jak się Pan do tego odniesie?

Starosta Zenon Rodzik: W mojej ocenie jest to przejaw desperacji i hipokryzji opozycji. Radni starają się
zakrzyczeć rzeczywistość, choć zarówno oni sami, jak
i mieszkańcy powiatu, doskonale widzą, że spełniamy
obietnice wyborcze nawet z nawiązką. Minęło już prawie dwa lata nowej kadencji i obiektywnie rzecz biorąc
nie można się w żaden sposób czepić działań Starosty,
Zarządu Powiatu i koalicji rządzącej. W związku z powyższym, gdy brak jest rzeczywistych zarzutów, trzeba
wymyślać lub zmyślać problemy.
Redakcja: Można zatem rozumieć, że dobrze Pan ocenia dwa lata bieżącej kadencji?
Starosta Zenon Rodzik: Faktem jest, że w ostatnim
czasie w przedmiocie inwestycji w naszym powiecie
wiele się działo. Został oddany do użytku kluczowy dla
naszego regionu obiekt, można powiedzieć „inwestycja stulecia”, jaką jest droga wojewódzka nr 747 wraz
z przeprawą mostową w Kamieniu. Przedsięwzięcie
to zrealizowano z czołowym udziałem polityków PSL
– mam tu na myśli władze Samorządu Województwa
Lubelskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
oraz Powiatu Opolskiego. Rzekoma degradacja Szpitala głoszona w kampanii przez opozycję także nie jest
prawdą, co widać po wyremontowanych przez Powiat
obiektach szpitalnych w Opolu Lubelskim. Jako jedni
z nielicznych samorządów pozyskaliśmy ok. 2,5 mln
zł z funduszy norweskich na termomodernizację nie
tylko wspomnianych obiektów szpitalnych, ale również oświatowych. W fazie realizacji, także z udziałem
środków zewnętrznych, są drogi w kierunku Zespołu
Szkół i szpitala w Poniatowej – kwota ok. 2 mln zł przeznaczona na to
przedsięwzięcie będzie pochodzić
z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizowane będą
drogi: Wilków – Zagłoba – Łaziska na
odcinku od Łazisk w kierunku Kluczkowic oraz Wrzelowiec – Kręciszkówka – Puszno Godowskie o wartości
ok. 2,5 mln zł. Przygotowane są dokumentacje na wiele odcinków dróg
z zapewnionym finansowaniem, np.
na ulicę Przemysłową w Opolu Lubelskim na odcinku do ronda z drogą nr
747 czy drogę Wrzelowiec – Chruślina. Praktycznie w każdej gminie za-

Most w Kamieniu. Oficjalne otwarcie obiektu w dniu 14 listopada 2015 r.
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planowane są i wejdą w fazę realizacji zadania drogowe.
Duże szanse na powodzenie mają kolejne inwestycje
w szpitalu powiatowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przygotowaniu są projekty
oświatowe, głównie w zakresie szkolnictwa zawodowego, których wartość opiewa na ponad 4 mln zł Będzie
ponadto realizowany duży projekt w zakresie modernizacji zasobów geodezyjnych wart ok. 10 mln zł.
Redakcja: Jak ocenia Pan szanse na powodzenie wniosku opozycji o odwołanie Starosty?
Starosta Zenon Rodzik: Myślę, że wniosek został
złożony, aby zaistnieć medialnie. Nie wyszło przy absolutorium zatem trzeba próbować w inny sposób. Po
prostu musi odbyć się sesja i głosowanie. Argumenty
uzasadnienia są absurdalne i chybione. Nawet nie chcę
spekulować, głosowanie jest tajne, obraziłbym koleżanki i kolegów z listy PSL, gdybym podejrzewał, że zagłosują inaczej niż przeciw wnioskowi. Ponadto radykalna
część opozycji, tzw. liderzy z miesiąca na miesiąc wykazują nieprofesjonalizm, tani populizm, a czasem zwykłe warcholstwo i nie sądzę, aby komuś z naszej listy
było po drodze z wnioskodawcami.
Redakcja: Jeden z radnych opozycji stwierdził, że Starosta się wypalił, nie potrafi już skutecznie zarządzać
i powinien odejść. Jak się Pan odniesie do tych słów?
Starosta Zenon Rodzik: Wypalony się nie czuję. Te
przedsięwzięcia, które są w trakcie realizacji są na to
najlepszym dowodem. Mogę natomiast stwierdzić, że
wielu radnych opozycji często się zapala, a ostatnio
chce „podpalić szpital” dla doraźnych celów politycznych. Co do skuteczności zarządzania nie będę powtarzał faktów, które wcześniej przytoczyłem. 18 zadań
inwestycyjnych w 2015 roku w sytuacji, gdy nie ruszyły
jeszcze środki z Unii Europejskiej jest najlepszą odpowiedzią. Warto zapytać wnioskodawców, co oni zrobili dla społeczności lokalnej, za co biorą dietę, tylko za
krytykę i negację wszystkiego?
Redakcja: Skąd taki radykalizm opozycji?
Starosta Zenon Rodzik: Są w opozycji również rozsądne osoby, czemu dają wyraz w niektórych głosowaniach, ale moim zdaniem niepotrzebnie ulegają presji
tzw. liderów. Pani Radna Majak-Gierczak zapomniała,
że ma reprezentować interes wyborów, a nie kierować
się osobistymi uprzedzeniami do mojej osoby, wynikającymi z tego, że przestała być dyrektorem szkoły.
Radni z PiS byli całkiem rozsądnymi ludźmi, ale po
wygranych wyborach parlamentarnych, kiedy dostali
lukratywne stanowiska z nominacji partyjnych zmienili się radykalnie. Negują niemalże wszystko. Jednym
z najbardziej drastycznych przypadków był fakt, że
m.in. trzech radnych z PiS oraz Pani Majak-Gierczak
nie poparli zwiększenia budżetu Powiatu o 600 tys. zł:
około 300 tys. zł z programu „Rodzina 500 plus” dla
dzieci w rodzinach zastępczych oraz prawie 300 tys. zł
na zwiększenie subwencji oświatowej. Pan Radny Burek, który tym razem był „za” został dyskretnie zrugany
przez Panią Majak-Gierczak. Kogo taką postawą reprezentują nie rozumiem, moim zdaniem na pewno nie
swoich wyborców.
Wydaje mi się, że radykalizm opozycji wynika z osobistych uprzedzeń i czystej polityki. Ja takich uprzedzeń
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nie mam do nikogo, taka postawa tylko mnie dziwi
i zdumiewa. Pretensje zapewne będą mieli ich wyborcy.
Redakcja: We wniosku o odwołanie opozycja obarcza
Zarząd Powiatu odpowiedzialnością za złą sytuację
ekonomiczną Powiatowego Centrum Zdrowia. Czy
uważa się Pan za winnego kondycji finansowej Szpitala?
Starosta Zenon Rodzik: Nowi radni albo są mało
doświadczeni, albo dobierają argumenty do wniosku.
Myślę, że dla mieszkańców Powiatu i dla opinii publicznej sytuacja funkcjonowania szpitali jest jasna,
chociaż opozycja tego nie rozumie albo udaje, że nie
rozumie. Pragnę po raz kolejny podkreślić, że finansowanie szpitali nie jest zadaniem samorządu, ale rządu
i Narodowego Funduszu Zdrowia. Kondycja i sytuacja
szpitali jest w pewnym sensie pochodną finansowania
przez NFZ, systemu prawnego wokół ochrony zdrowia
– w głównej mierze zależy ona od wyceny świadczeń m
edycznych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w szpitalach
od 6 lat nie wzrosła wartość wyceny świadczeń w sytuacji, gdy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej
wzrost ten nastąpił o około 50%.

„Finansowanie szpitali nie jest zadaniem
samorządu, ale rządu i Narodowego
Funduszu Zdrowia.”
Samorząd powiatowy, mimo że ma wiele innych zadań,
jak drogi czy oświata, może finansować jedynie inwestycje w Szpitalu i to konsekwentnie od lat robi. Przed
trzema laty korzystając z pomocy rządowej i z własnych
środków oddłużyliśmy Szpital na ponad 13 mln zł.
Gdyby nie ta odważna decyzja Zarządu i ówczesnych
radnych pewnie byłby on już faktycznie sparaliżowany albo rozdrapany poprzez dziką prywatyzacją, na co
wielu tzw. życzliwych prawdopodobnie liczy – Starosta,
Zarząd Powiatu i PSL konsekwentnie natomiast te plany krzyżują.
Szpital powiatowy – Powiatowe Centrum Zdrowia – nie
jest idealnym szpitalem, a Prezes Lis nie jest idealnym
prezesem. Na tle innych podobnych placówek Szpital
w Opolu Lubelskim nie jest jednak w złej kondycji. Jestem przekonany, że znajduje się on na poziomie powyżej średniej szpitali powiatowych w województwie
lubelskim czy w kraju jeśli chodzi o wyposażenie, sytuację finansową czy standardy leczenia. W ubiegłym
roku z usług szpitala skorzystało ponad 7 tys. pacjentów, zaś z usług poradni specjalistycznych około 60 tys.
Warto odnotować, że współpracują ze szpitalem, leczą,

„Gdyby nie odważna decyzja Zarządu
i ówczesnych radnych, Szpital pewnie
byłby już faktycznie sparaliżowany albo
rozdrapany poprzez dziką prywatyzacją, na
co wielu tzw. życzliwych prawdopodobnie
liczy – Starosta, Zarząd Powiatu i PSL
konsekwentnie natomiast te plany krzyżują.”
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operują pacjentów wybitni specjaliści poziomu ogólnopolskiego czy nawet międzynarodowego. Szpital powiatowy głównie ma służyć pacjentom powiatu opolskiego, ale dla jego prestiżu i finansów, niezbędnych dla
poprawy wyposażenia, opłacenia kadry, potrzebne są
również oddziały które przyciągają pacjentów z całej
Polski i z zagranicy.
Redakcja: Kierowane pod adresem Zarządu Powiatu zarzuty opozycji dotyczą również braku działań
w celu rozwiązania konfliktu wśród personelu Szpitala. Co Pan o tym sądzi?
Starosta Zenon Rodzik: W okresie do 30 czerwca wielokrotnie próbowaliśmy zażegnać zaistniały konflikt
namawiając do rozmów i negocjacji, co również czynimy dalej. Problem tylko w tym, że lekarze nie chcą
rozmawiać, unikają konfrontacji argumentów z Zarządem Spółki, woleli konflikt nagłaśniać, a nie wyjaśniać.
Przywódca grupy lekarzy dr Jacek Baszak na posiedzeniu Zarządu Powiatu powiedział wprost, że mają doradców, którzy takie działania im zalecają.

„Zarówno ja, cały Zarząd Powiatu, jak i klub
radnych PSL zawsze był i zawsze będzie
po stronie pacjenta i załogi szpitala jako
całości, a nie poszczególnych osób czy
grup interesów wewnątrz lub na zewnątrz
szpitala.”
Pragnę poinformować mieszkańców i opinię publiczną, że na pewnym etapie rozmów i mediacji, w które
zarówno ja, jak i Zarząd Powiatu włączyliśmy się, aby
zażegnać konflikt, grupa lekarzy postawiła warunek, że
oprócz Prezesa Lisa mamy spowodować zaprzestanie
współpracy z wybitnymi specjalistami, również z tytułami profesorskimi. Wprawiło to Zarząd Powiatu w zupełne osłupienie i zdumienie – tak naprawdę nie wiemy o co sygnatariuszom protestu chodziło. W trakcie
jednych rozmów przedkładany był wniosek o odwołanie Prezesa, przy innych – o odwołanie Prezesa oraz
profesora ze współpracownikami, jeszcze w innych
z kolei – oczekiwania nakładów finansowych na sprzęt
lub dodatkowe zatrudnienie.
Redakcja: Zaangażowanie opozycji w konflikt wśród
personelu Szpitala oraz szum medialny wokół niego są
bardzo duże. Jak Pana zdaniem wpływa to na rozwiązanie problemu i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia?
Starosta Zenon Rodzik: Gdybym był rasowym politykiem zapewne cieszyłbym się, że opozycja opowiedziała
się po stronie grupy lekarzy, która opuściła pacjentów
i chce osłabić funkcjonowanie Szpitala poprzez wyolbrzymienie problemów albo wręcz podawanie nieprawdy. Jako samorządowca ta sytuacja jednak mnie
martwi, ponieważ każda informacja, nawet nieprawdziwa, a z takimi mamy ostatnio do czynienia, niepotrzebnie straszy pacjentów i uderza w finanse Powiatowego Centrum Zdrowia. Mój apel do opozycji, aby nie
rozgrywała politycznie sytuacji w Szpitalu nie przynosi
niestety skutku. Wiele faktów świadczy wręcz o tym,
że niektórzy opozycyjni działacze podgrzewają atmos6
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ferę. W mojej ocenie opowiedzieli się po złej stronie
mocy. Starosta, cały Zarząd Powiatu, jak i klub radnych
PSL zawsze był i zawsze będzie po stronie pacjenta
i załogi szpitala jako całości, a nie poszczególnych osób
czy grup interesów wewnątrz lub na zewnątrz szpitala. Hipokryzja opozycji jest tym większa, że chętnie
udzielają wywiadów do mediów, składają oświadczenia
jaką troskę przejawiają o Powiatowe Centrum Zdrowia,
zaś podczas głosowań wzmacniających Szpital są albo
przeciwni, albo wstrzymują się od głosu.
W mojej ocenie zaangażowanie się opozycji w zaistniały konflikt może być w przypadku niektórych z osób
nawet na granicy prawa. Odnoszę wrażenie, że wielu
sygnatariuszy wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu miałoby dziką satysfakcję jeśli Szpital rzeczywiście
w dniu 1 lipca zostałby sparaliżowany i gdyby doszło
do faktycznej, a nie tylko zmyślonej przez lokalną gazetę – „biuletyn opozycji” – ewakuacji pacjentów.
Podam tylko jeden fakt do swobodnej oceny mieszkańców powiatu. Grupa lekarzy, w tym z Oddziału Internistycznego wszyscy, postanowiła nie przyjść do pracy

„Odnoszę wrażenie, że wielu
sygnatariuszy wniosku o odwołanie
Zarządu Powiatu miałoby dziką
satysfakcję jeśli Szpital rzeczywiście
w dniu 1 lipca zostałby sparaliżowany
i gdyby doszło do faktycznej, a nie
tylko zmyślonej przez lokalną gazetę
– „biuletyn opozycji” – ewakuacji
pacjentów.”
w dniu 1 lipca, mimo że w ocenie Zarządu Spółki w tym
dniu mogli co najwyżej złożyć wypowiedzenia. Zarząd
Spółki, biorąc pod uwagę tak groźny precedens, skompletował zespół profesjonalnych lekarzy, którzy zgodzili się zając pacjentami. Gdy pojawiali się w grafikach
przez różne osoby były czynione formalne i nieformalne naciski, aby zniechęcić potencjalnych następców do
podjęcia się opieki nad pacjentami. W wielu przypadkach naciski te były skuteczne. Rozumiejąc dramatyzm
sytuacji, Zarząd Spółki utajnił nazwiska lekarzy, którzy
zajmą się pacjentami, przede wszystkim na Oddziale
Internistycznym. Na dzień 30 czerwca opozycja zawnioskowała o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Radny
Plis wielokrotnie domagał się ode mnie podania nazwisk lekarzy, którzy z początkiem lipca mają zająć się
pacjentami. Po co były te nazwiska pozostawiam bez
komentarza. Więcej faktów nie mogę podać ponieważ
toczy się śledztwo. Przy absolutorium opozycja zakiwała się, a zaangażowaniem w takiej formie w sytuację
Szpitala, moim zdaniem, strzeliła sobie w stopę.
Ostatnio nadawany w mediach serial kłamstw i pomówień jest w stylu kabaretu, który opozycja i niektórzy
pracownicy Szpitala przerobili w horror: „Co by tu
jeszcze s…, Panowie”. Czytając kolejne wydania „biuletynu opozycji” odnoszę wrażenie, i nie tylko ja, że jest
to wyszukiwanie przeróżnych sensacji byle tylko oczernić, zdyskredytować Szpital i straszyć pacjentów.
Redakcja: Dziękuję za rozmowę.
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O co chodzi w proteście lekarzy?
Wywiad z Prezesem Powiatowego Centrum Zdrowia Robertem Lisem
Redakcja: Panie Prezesie, w przeciągu ostatnich kilku tygodni słyszymy pojawiające się ze strony lekarzy
żądania odwołania Pana z funkcji
Prezesa oraz zarzuty, że działalność
Szpitala prowadzona jest niezgodnie
z prawem. Proszę wyjaśnić naszym
Czytelnikom, co Pan sądzi o zaistniałej sytuacji, o co w niej chodzi?
Prezes Robert Lis: Muszę przyznać,
że sam mam problem ze wskazaniem
logicznego wytłumaczenia tej sytuacji…
Współpracujemy z ponad 90-ma lekarzami zaś protest podpisało 16.
Lekarze ci w piśmie skierowanym do
Starostwa Powiatowego postawili jako warunek nienegocjowany wyrzucenie Prezesa Zarządu PCZ. Jako powody wskazali nieprawidłowości organizacyjne, brak
współpracy Prezesa z personelem lekarskim, działania
dezinformacyjne oraz zwolnienie z funkcji Pani Dyrektor ds. Medycznych PCZ. Podsumowali swoje żądanie
dość mocnym stwierdzeniem, że nieprawidłowości organizacyjne skutkują „narażeniem życia i zdrowia pacjentów”. Co ważne, pismo to nie wskazywało żadnych
konkretnych nieprawidłowości więc nie wiadomo było,
o co chodzi. Jak wspominał na sesji Rady Powiatu Dyrektor ds. Medycznych profesor Kamal Morshed, nie
miał wcześniej formalnych sygnałów o takich problemach. Stąd nasze zaskoczenie i – właściwie od początku – poszukiwanie prawdziwego celu tego protestu.
Nie możemy się zgodzić z zarzutem „braku jakiejkolwiek współpracy” z personelem medycznym.
W żaden sposób także nie ograniczamy możliwości
spotkania z Zarządem. Każdy zainteresowany – zwłaszcza lekarz – mógł się spotkać w dogodnym i możliwym
dla stron terminie.
Rozpatrując dalej zarzuty podniesione w zakresie „dezinformacji” należy zauważyć, że w większości protestujący nie są pracownikami Szpitala tylko jego kontrahentami tzn. prowadzą działalność gospodarczą
i pracują w szpitalu na podstawie umowy kontraktowej, ale jednocześnie stanowią konkurencję dla PCZ
w mniejszej lub większej części działalności rynkowej.
Dlatego działania Zarządu w zakresie „dezinformacji”,
czy raczej braku informacji, powinny być traktowane jako wyraz dbałości o interes szpitala. Uważamy,
że niedopuszczalne jest ujawnianie pełnej informacji
o planach i strategii PCZ podmiotom konkurencyjnym, które we własnym interesie mogą podejmować
działania przeciw temu.
Odpowiadając na zwolnienie z funkcji Pani dyrektor
ds. medycznych, chcę powiedzieć, że jest rzeczą zupełnie naturalną i zrozumiałą dla każdego, kto prowadzi
działalność gospodarczą i odpowiada za wyniki firmy,
że samodzielnie dobiera sobie kluczowych współpracowników. Jeżeli się pomyli w tym wyborze to musi jak
najszybciej to naprawić i to właśnie zrobiliśmy.
Redakcja: Protestujący lekarze w późniejszym czasie
przedstawili listę wspomnianych nieprawidłowości.
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Twierdzi Pan, że sytuacja nie jest
taka, jak ją przedstawiają lekarze?
Czy może się Pan do tego odnieść?
Prezes Robert Lis: Tak, lekarze
przedstawili wreszcie braki, jakie
według nich upoważniają ich to tezy
o nieprawidłowościach grożących
pacjentom. Znalazły się tam różne
rzeczy. Pomiędzy problemami, jakie
ma każda firma w postaci np. awarii
znalazły się też poważniejsze zarzuty.
Jednak protestujący nie pokusili się
o weryfikację podstaw prawnych do
swoich twierdzeń. Nie zweryfikowali
kwestii istnienia programu dostosowania przyjętego przez Wojewodę
Lubelskiego i planu naprawczego. Tymczasem przepisy
jasno określają wymagania, a my je spełniamy.
Szpital jest na bieżąco kontrolowany. W 2015 roku mieliśmy ponad czterdzieści kontroli. W tym roku już kilkanaście. Zawsze powstają zalecenia pokontrolne, ale
trudno z nich uzasadnić tezę protestujących o zagrożeniu zdrowia i życia pacjentów, bo inaczej szpital byłby
zamknięty przez kontrolujących.
Muszę dodać, że wśród stawianych przez lekarzy problemów przebija się jeden element łączący, który należy
tutaj podkreślić. Mianowicie chodzi o potrzebę wprowadzenia organizacji szpitala jako integralnej całości.
A zatem o konieczność przeniesienia Oddziału Chirurgii z Opola Lubelskiego do Poniatowej.
Moim zdaniem uzasadnienie protestu zostało specjalnie przerysowane. Kiedy próbujemy wyjaśnić stawiane
zarzuty okazuje się, że lekarze dementują przypisywane
im wypowiedzi – tak było, na przykład, w przypadku
zarzutów wysyłania zespołów karetek bez właściwej
obsady lekarskiej. Na siłę poszukuje się sensacji, aby
podnieść sprzedaż gazety, strasząc pacjentów, a potem
okazuje się, że to nieprawda…
Redakcja: To o co właściwie chodzi w tym sporze?
Prezes Robert Lis: Chyba trzeba przyjąć starą zasadę
„jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o… pieniądze”. Tymczasem protestujący od pewnego momentu
konfliktu podkreślają, że nie chodzi im o pieniądze...
A zatem o co chodzi? Skoro nie idzie o pieniądze, przy
wątpliwych zarzutach o nieprawidłowościach organizacyjnych i brakach, to co jest celem?
Stąd właśnie wzięły się nasze podejrzenia, że może chodzić o przejęcie kontraktów… Wszystko się idealnie
wpisywało w taki scenariusz... A może chodziło tylko
o wywołanie zamieszania w celach politycznych? Tylko
po co i kto wikła w takie rozgrywki szpital i pacjentów?!
Redakcja: Jak Pan uzasadni doniesienie do Policji
o podejrzeniu istnieniu „zorganizowanej grupy przestępczej” w Szpitalu?
Prezes Robert Lis: Na wstępie chcę podkreślić, że nie
zidentyfikowaliśmy żadnej „zorganizowanej grupy
przestępczej” w postaci „mafii” – to tylko spekulacje
zaangażowanego w walkę polityczną dziennikarstwa…
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Decyzja o złożeniu doniesienia nie była łatwa, ale biorąc pod uwagę zdarzenia jakie nastąpiły – nie miałem
innego wyjścia. Tym bardziej, że do dziś zadajemy sobie pytanie o co chodziło, że ktoś się pokusił na „sparaliżowanie szpitala”.
Zdarzenia, które obserwowaliśmy na przełomie czerwca i lipca pokazują, że solidarność zawodowa środowiska lekarskiego została bezwzględnie, z premedytacją
wykorzystana przez nielicznych do walki w celu osiągnięcia partykularnych interesów.
Może właściwym organom uda się dowiedzieć czy
sugestie i wywierany nacisk na lekarzy chętnych do
współpracy z naszym szpitalem, aby ich zniechęcić
do pracy naruszają przepisy prawa. Mam też nadzieję,
że niezależnie od organów ścigania, działania niektórych lekarzy zostaną negatywnie ocenione przez samo-

rząd lekarski pod kątem zgodności z etyką zawodową,
a przypadki patologiczne zostaną napiętnowane w dbałości o zachowanie statusu profesji zaufania publicznego…
Redakcja: Czy może się Pan odnieść do doniesień
o przypadku śmierci pacjenta?
Prezes Robert Lis: Mogę tylko powiedzieć, że epatowanie hasłami o końcu świata i ewakuacji szpitala – co jest
oczywistą nieprawdą – oraz wykorzystywanie ludzkiej
tragedii, jaką jest śmierć pacjenta do tworzenia sensacji
medialnej jest, delikatnie mówiąc, naganne. Co może
czuć rodzina zmarłego? Pacjenci w dniu, kiedy zostali
pozostawieni przez „swoich lekarzy” otrzymali profesjonalną opiekę.
Redakcja: Dziękuję za udzielenie wywiadu.

Protest lekarzy tematem nadzwyczajnej sesji
Rady Powiatu – inny punkt widzenia
W dniu 13 czerwca odbyła się XIX sesja Rady Powiatu – miała ona charakter nadzwyczajny i była w całości
poświęcona bieżącej sytuacji w Powiatowym Centrum
Zdrowia, w tym konfliktowi grupy lekarzy z Zarządem Szpitala. Wśród obecnych na sesji gości znaleźli
się zarówno przedstawiciele strony protestującej, jak
i reprezentanci Zarządu Spółki. Z ramienia sygnatariuszy protestu udział w obradach wzięli: dr n. med. Jacek
Baszak, lek. med. Agnieszka Starek, lek. med. Robert
Świerzak, mikrobiolog Justyna Michalczyk, lek. med.
Ewa Butrym, lek. med. Klaudyna Kieca-Brzozowicz,
lek. med. Ewa Banaszek, lek. med. Krystyna Ciszewska,
lek. med. Dorota Krzysiak-Orkisz, lek. med. Tomasz
Myszala oraz dr n. med. Małgorzata Jargiełło-Baszak.
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia reprezentowali natomiast: Prezes Zarządu Robert Lis, Dyrektor ds.
Ekonomiczno-Administracyjnych Dariusz Koziński
oraz lekarz – prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed.
W poprzedzających sesję rozmowach protestujących lekarzy z Zarządem Powiatu, który włączył się

w konflikt w charakterze mediatora, głównym postulatem było usunięcie z funkcji w trybie natychmiastowym obecnego Prezesa Zarządu PCZ – Roberta Lisa.
Lekarze obarczali go odpowiedzialnością za problemy
organizacyjne w funkcjonowaniu Szpitala oraz wskazywali na brak właściwego porozumienia i dialogu pomiędzy nimi a Prezesem.
W trakcie sesji, podczas ponad pięciogodzinnej dyskusji, radni zapoznali się z uwagami, jakie lekarze kierują do Zarządu Spółki, oraz wysłuchali repliki władz
Szpitala.
Pojawiające się dotychczas w mediach, a szczególnie w lokalnej prasie, informacje na temat zaistniałego konfliktu, w tym również relacje z opisywanej sesji
Rady Powiatu, eksponowały głównie argumenty oraz
perspektywę strony protestującej. Aby przedstawić
Czytelnikom szerszy i bardziej kompleksowy obraz
problemu, cytujemy, niektóre wypowiedzi z sesji, które
zdecydowanie rzadziej prezentowano jak dotąd w przekazach medialnych.

Oświadczenie Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
przedstawione na sesji Rady Powiatu w dniu 13 czerwca 2016 r.
„Z dużym zdziwieniem przyjęliśmy informacje prasowe o zarzutach formułowanych przez grupę lekarzy współpracujących z PCZ. Szczególnie
niesprawiedliwe są zarzuty braku jakichkolwiek zmian w PCZ. Trwa swego rodzaju spektakl pomówień okraszony donosami do wszelkich
możliwych instytucji. Co dziwne sygnatariusze nie przedstawili roszczeń Zarządowi spółki, a co jeszcze dziwniejsze nie odpowiedzieli na
propozycję wspólnego spotkania ze Starostą Powiatu jako mediatorem.
W tym miejscu dla umożliwienia dalszego procedowania zgodnie z prawem Zarząd spółki pragnie poinformować zebranych o formalnych
relacjach pomiędzy spółką, a sygnatariuszami protestu. Otóż w większości nie są to pracownicy PCZ. Są to natomiast podmioty ubiegające się
o środki publiczne w ramach umów z PCZ. Poza nielicznymi są to także bezpośredni konkurenci rynkowi PCZ, współpracownicy konkurencji
lub jej udziałowcy.
Jaki jest zatem prawdziwy cel grupy sygnatariuszy protestu? Czy jest to dobro Szpitala? Czy może chęć osłabienia, a może nawet zniszczenia
konkurenta, którego przyjęta i realizowana strategia zagraża ich interesom? A gra idzie o niemałe pieniądze.
Nazwany przez prasę tzw. „bunt” pojawił się nagle tuż po informacji Zarządu o zmianach dotyczących oddziału Chorób Wewnętrznych oraz
Chirurgii. Nie bez znaczenia, bez wątpienia, pozostają wyniki kontroli wewnętrznej w Dziale Pomocy Doraźnej. Czy zatem sygnatariusze protestu w taki właśnie sposób zamierzają przeciwdziałać w realizacji planu naprawczego i dostosowawczego, który opracował i realizuje legalny
Zarząd spółki? W czyim interesie i w jakim celu chcą się pozbyć przeszkody w postaci Prezesa Zarządu?
Jakim interesom zagrażają plany Zarządu spółki utworzenia kompleksowego Centrum Medycznego PCZ w Opolu Lubelskim? Centrum,
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w którym Pacjent miałby w jednym miejscu otrzymać
poza poradami specjalistów także zabiegi jednego dnia,
rehabilitację, leczenie psychosomatyczne i opiekę długoterminową.
Z analizy postulatów przedstawionych przez sygnatariuszy protestu dostrzegamy zamiar postawienia Zarządu
Powiatu i Zarządu Spółki pod ścianą, szantażem pod
groźbą kolejnych doniesień do różnych organów nadzoru, które miałyby na celu doprowadzenie do upadku
Szpitala. Nasuwa się proste pytanie: w jakim celu? Czy
celem sygnatariuszy protestu jest przejęcie majątku
Szpitala czy tylko kontraktów?
Podstawowym zadaniem Zarządu jest dbałość o interes
publiczny, jesteśmy zobowiązani do dbania o powierzony majątek i środki publiczne. Działamy w dobrej wierze w ramach możliwości ﬁnansowych i realiów rynkowych. W roku ubiegłym PCZ kontrolowano wielokrotnie (np. 48 kontroli Sanepid i innych). Wszelkie zalecenia skrupulatnie umieszczamy w planie naprawczym i realizujemy
w miarę szybko i w miarę możliwości. Mamy nadzieję, że kolejne kontrole w tym zlecona przez Pana Wojewodę potwierdzą to. Nie dopuścimy
do sytuacji, w której majątek publiczny stanie się zakładnikiem jakiejś grupy interesu.
Sygnatariusze protestu skarżąc Prezesa o brak zmian w Szpitalu całkowicie przemilczeli fakt, że program dostosowawczy Szpitala – obejmujący doposażenie i remont pozostałych oddziałów – warunkowany jest uruchomieniem środków pomocowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a wystarczy odrobina dobrej woli,
Zarząd PCZ:
aby sprawdzić, że projekt nadal nie został uruchomiony.
„Sygnatariusze protestu w większości nie są to
Ponadto informuję, że dla dobra Spółki nie zamierzamy publicznie uzapracownicy PCZ. Są to natomiast podmioty ubiegające
sadniać zwolnienia Pani doktor Jargiełło-Baszak z funkcji dyrektora ds.
się o środki publiczne w ramach umów z PCZ. Poza
medycznych. Proszę o zrozumienie, że dla sprawnego działania Zarząd
musi mieć pełne zaufanie przynajmniej do kluczowych współpracownielicznymi są to także bezpośredni konkurenci rynkowi
ników. […]
PCZ, współpracownicy konkurencji lub jej udziałowcy.”
Podsumowując podnoszone zarzuty uważamy za niezasadne i zmanipulowane w celu wykazania podstaw żądania dymisji Zarządu Szpitala. Pomimo tego, że mamy do czynienia z niejasnymi przesłankami
sygnatariuszy protestu to jednak w interesie Szpitala nie widzimy możliwości przekazywania informacji wrażliwych bezpośrednim konkurentom rynkowym. […]”

Wybrane cytaty z XIX sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim:
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed:
„Chciałem Państwu powiedzieć jako lekarz, jako
profesor medycyny, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, że miałem zaszczyt pracować w tym
szpitalu od dwóch lat. Bardzo się cieszę z współpracy
z kolegami internistami, z całym zespołem radiologicznym. Chciałbym podziękować za dobrą pracę zarówno
pielęgniarkom, jak i lekarzom oraz innym pracowników. Jest mi bardzo przykro jak dzisiaj i od trzech dni
przeglądam Internet. […] To jest bardzo przykre, że tak
to zostało przedstawione, dzięki akcji lekarzy, w taki
sposób.
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed:
„Szkoda mi tego konﬂiktu, nie wiem o co w nim chodzi.”

Z tego co dzisiaj na sesji usłyszałem wnika, że tak naprawdę ten szpital to ruina, ten szpital zabija ludzi, ten
szpital jest do zamknięcia, po co nam taki szpital, zamknijmy szpital i będzie z głowy. Czy o to nam chodzi?
Ten szpital od dawna funkcjonuje, przeszedł wiele kontroli Sanepidu, wiele rzeczy było poprawianych. Może
ktoś widział szpital idealny, bo ja nie. W Polsce takiego
szpitala nie ma. Nawet na ul. Jaczewskiego, na oddziale laryngologicznym, na którym pracowałem 20 lat, nie
pamiętam, żeby oddział był remontowany. Na dzień dzisiejszy pacjenci przychodzą z kliniki i leczymy ich tutaj
– w Poniatowej. Wprowadziłem 10 nowych metod w laOPOLSKA GAZETA POWIATOWA

ryngologii na województwo lubelskie, 5 z nich na skalę
Polski. Pacjenci przyjeżdżają do Poniatowej z całej Polski. To nie jest oddział idealny, ale przynajmniej warunki
są jako takie, pacjenci są zadowoleni. Nie chciałbym, aby
z tego spotkania wyszła informacja, że ten szpital jest do
zamknięcia, że ten szpital w ogóle nie funkcjonuje, że
dyrekcja nie daje sobie rady. Dużo rzeczy zostało zrobione. W służbę zdrowia ile byśmy nie dali pieniędzy, to
i tak jest mało, bo to problem całego kraju. W medycynie co roku wchodzą nowe sprzęty medyczne i będziemy
zawsze do tyłu.
Proszę Państwa, teraz mówię do kolegów lekarzy, ja
uważam, że to było poniżej godności. Byłem dyrektorem
przez 9 miesięcy, w tym czasie byłem u wszystkich ordynatorów i sam osobiście rozmawiałem. Wiecie Państwo
ile dostałem informacji na piśmie, że coś brakuje przez 9
miesięcy? Ani jednego pisma nie było w tej sprawie.
Szpital w Poniatowej funkcjonuje. Przyznaję, że
pewne rzeczy są do poprawy. Nigdy nie jest idealnie.
Przez 14 lat byłem zastępcą kierownika kliniki na Jaczewskiego. Moim nauczycielem był profesor, który
powiedział, że medycyna to nie jest matematyka, medycyna to dziedzina rozwojowa. Powiem szczerze, szkoda
mi tego konfliktu, nie wiem o co w nim chodzi.”
Dariusz Koziński – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia:
„Jest mi trudno zrozumieć jakie motywy stoją za
protestem, jeżeli nie finansowe to jakie? Donoszenie do
nr 2 (62) • lipiec 2016
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kolejnych organów nadzoru skutkuje kolejnymi kontrolami, kolejnymi środkami wydawanymi, opóźnieniami w realizacji planowych zadań. Czy to na pewno
służy dobru pacjenta? […]Lekarze nie muszą być ekonomistami ale jak zabraknie na prąd czy gaz to trzeba
będzie ewakuować wszystkich pacjentów […]”
Krystyna Sołdek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Powiatowego Centrum Zdrowia:
„Jestem w Radzie Nadzorczej od początku i znam
sprawy w takim zakresie, w jakim obliguje mnie akt
założycielski Spółki. Przez 16 lat byłam skarbnikiem
powiatu, czyli znam sprawę z innego punktu widzenia. Znam od początku wszystkie sprawy finansowe
i koleje losu naszego szpitala. Nie przypominam sobie
roku, w którym byłby oddech dla szpitala. Problem jest
brak nowego kontraktowania z NFZ. [...] W sytuacji,
w której jest anektowanie kontraktu na poziomie roku

poprzedniego, trudno dużo oczekiwać. Trzeba mieć
z czego to zrobić. We wszystkich Państwa uwagach
dotyczących np. spraw organizacyjnych, za które odpowiada Prezes, kryją się pieniądze. Nie ma żadnej decyzji, za którymi te pieniądze się nie kryją. Od lat kontrakt z NFZ jest niezmienny. Zależy nam na tym, aby
była możliwość zwiększenia przychodów, bo kosztów
ograniczać się już nie da. Ograniczenie kosztów doprowadza do tego, że Państwo nie chcecie leczyć, bo się
czujecie zagrożeni. W powiecie nie ma systemowych
pieniędzy, bo takie środki nie przechodzą przez powiat.
Pieniądze są w Narodowym Funduszu Zdrowia z kontraktu. To, co powiat może zrobić, czasami wspólnie
z gminami, z którymi dało się współpracować w tym
Krystyna Sołdek – Przewodnicząca Rady
Nadzorczej PCZ:
„We wszystkich Państwa uwagach dotyczących np. spraw
organizacyjnych, za które odpowiada Prezes, kryją się
pieniądze. Nie ma żadnej decyzji, za którymi te pieniądze
się nie kryją. […] Apeluję o rozsądek, aby wziąć pod uwagę w jakich realiach funkcjonujemy, np. ﬁnansowych.”

zakresie, robimy – zakupy inwestycyjne, np. zakup karetek. Gros karetek było zakupionych przez powiat na
przestrzeni 17 lat, wcześniej to była ruina i o tym Państwo doskonale wiecie. Przejęliśmy jako powiat zadłużony Szpital, a medycyna, jak mówił Pan profesor, idzie
na przód. Apeluję o rozsądek, aby wziąć pod uwagę
w jakich realiach funkcjonujemy, np. finansowych.”
Zenon Rodzik – Starosta Opolski:
„Nie możemy niezgodnie z prawem np. odwołać prezesa, bo to rodzi określone skutki prawne. Nie sztuka też
10
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kogoś odwołać, ale trzeba kogoś znaleźć. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, który szanujący się menadżer
będzie chciał tu przyjść, jeśli dowiedziałby się, że bez
rozmowy i wysłuchania Prezesa zostaje on odwołany
z naruszeniem prawa. Komunikowałem to, że oczekiwań, żądań które są przez Państwa formułowane ja nigdy
nie spełnię oraz nikt z członków Zarządu – nie możemy
zażądać od Prezesa pozbycia się tzw. świty i Pana profesora, bo to jest przekroczenie naszych uprawnień.[…]
Zenon Rodzik – Starosta Opolski:
„Dużym problemem są kontrakty, które są zamrożone
od 6 lat, podczas gdy placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej wzrosły o 50%.”

Dużym problemem są kontrakty, które są zamrożone od 6 lat, podczas gdy w placówkach podstawowej
opieki zdrowotnej wzrosły o 50%. Jakie jest wyjście
z tej sytuacji? Trudno na dzień dzisiejszy wprost znaleźć rozwiązanie, jeśli jedna ze stron nie chce rozmawiać z drugą. To jest zadanie dla Zarządu, po to właściciel powołuje Zarząd, żeby sobie z tymi problemami
radził. Na pewno nie ulegniemy szantażowi, że z dnia
na dzień odwołamy Zarząd PCZ. […] Chciałbym zaapelować, aby Państwo przystąpili do rozmów. Nikomu
nie służy wygłaszanie opinii, aby pacjenci omijali szpital z daleka.”
Robert Lis – Prezes Zarządu Powiatowego Centrum
Zdrowia:
„Mówił Pan [red.: Paweł Karczmarczyk – radny Rady
Powiatu], że lekarze nie zgłaszają roszczeń finansowych.
Mogę pokazać na piśmie, że Państwo chcieli nowych
kontraktów i nie jest tak, że to sobie wymyśliliśmy. Pani
Dyrektor [red.: dr n. med. Małgorzata Jargiełło-Baszak]
napisała pismo, w którym popiera roszczenia płacowe na
pediatrii. Pan dr Jacek Baszak napisał do nas, informując,
Robert Lis – Prezes Zarządu PCZ:
Mówił Pan [red.: Paweł Karczmarczyk – radny Rady Powiatu], że lekarze nie zgłaszają roszczeń ﬁnansowych. Mogę
pokazać na piśmie, że Państwo chcieli nowych kontraktów
i nie jest tak, że to sobie wymyśliliśmy.

że lekarze nie podpiszą kontraktu na starych zasadach.
To są fakty. My nie traktujemy tych roszczeń w sensie
negatywnym. Wiem, że rynek się zmienia i na nim zmieniają stawki za godzinę, np. 110 zł, anestezjolog 80 zł itd.
My wiemy na co nas stać i to jest rachunek finansowy.
Sami Państwo słyszeliście, jak szeroka jest gama potrzeb,
zmian i jak dużo pracy przez nami.”
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed:
„Co się stało, że po 26 maja wszystko się zaczęło?
Dlaczego nikt nie chce powiedzieć, co się stało? Z tego
co ja wiem to się zaczęło jeden dzień po wręczeniu odprof. dr hab. n. med. Kamal Morshed:
„Z tego co ja wiem to się zaczęło jeden dzień po wręczeniu odwołania Pani Dyrektor [red.: dr n. med. Małgorzacie Jargiełło-Baszak]. W czwartek dostała pismo,
że została odwołana. O godz. 20.00 na Oddziale Internistycznym było zebranie lekarzy. Podjęto decyzję, żeby
poprzeć przywrócenie Pani Dyrektor.”
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wołania Pani Dyrektor [red.: dr n. med. Małgorzacie
Jargiełło-Baszak]. W czwartek dostała pismo, że została
odwołana. O godz. 20.00 na Oddziale Internistycznym
było zebranie lekarzy. Podjęto decyzję, żeby poprzeć
przywrócenie Pani Dyrektor. Tak to się zaczęło.
To, co lekarze mówią to mają rację, jeśli chodzi o poprawę organizacji pracy. Jeśli mamy coś poprawiać to
ustalmy co jest do poprawy i poprawiajmy to. Nikt nie

jest bez winy. Pan Prezes odpowiada za to wszystko. Ja
np. mogę mu doradzać jako lekarz, co jest dobre, co jest
złe dla pacjenta, ale tak naprawdę Pan Prezes może mi
powiedzieć: Panie profesorze ja dziękuję, ale Pana propozycje kosztują mnie dziesiątki milionów, ja Pana nie
potrzebuję, dziękuję. To co ja robię w takiej sytuacji? Zabieram manatki i idę. Dziękuję za dotychczasową współpracę, a nie zbieram wszystkich, aby zrobić bunt.”

Trochę historii…

Jak i dlaczego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej stał się Powiatowym Centrum Zdrowia?
W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim podjęła decyzję o przekształceniu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Przypominamy, jakie były motywy tej decyzji i co dzięki niej zyskano.
Na przestrzeni lat SP ZOZ nie był
w stanie zbilansować swojej działalności
generując do momentu przekształcenia
się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skumulowaną stratę w wysokości ponad 20 mln zł. Rosnące straty
powodowane były gównie przez niedoszacowane kontrakty z NFZ, kilka ustaw
nakładających obciążenia finansowe na
szpital bez zapewnienia ich pokrycia
oraz rozproszoną szpitalną infrastrukturę. Pogłębiające się przez lata zadłużenie
SP ZOZ, pomimo wdrażanych działań
naprawczych i restrukturyzacyjnych,
było jednym z czynników skłaniających
do zmiany formy organizacyjno-prawnej
Obrady radnych w trakcie XXII sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2013 r.
Radni jednogłośnie zadecydowali o przekształceniu SP ZOZ
Zakładu.
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwalona przez Sejm w dniu 15
kwietnia 2011 r. ustawa o działalności
2013 r. miały ponadto możliwość pozyskania dotacji
leczniczej nałożyła na podmioty tworzące zakłady opieki
z budżetu państwa. Przekształcenie SP ZOZ-u w spółkę
zdrowotnej, w tym przypadku na Powiat Opolski, oboprawa handlowego do końca roku 2013 zrodziło zatem
wiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego zakłarealną szansę pozyskania środków pozwalających znaczdów, a w przeciwnym wypadku obowiązek zmiany ich
nie zmniejszyć zadłużenie szpitala.
formy organizacyjno-prawnej lub likwidację. Podmioty
Powiat Opolski w wyniku przekształcenie SP
tworzące, które zdecydowały się na przekształcenie SP
ZOZ-u w Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. poZOZ-u w spółkę kapitałową w terminie do 31 grudnia
OPOLSKA GAZETA POWIATOWA
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Bezpośrednio przed momentem
przekształcenia
w spółkę zadłużenie SP ZOZ
opiewało na kwotę

ponad 20 mln zł.
Przekształcenie zrodziło realną szansę
pozyskania znacznych środków na
zmniejszenie zadłużenia.
zyskał wyżej wspomnianą dotację – jej kwota wyniosła
6 330 442,14 zł. Dotacja ta, zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, przeznaczona została na
spłatę zobowiązań przejętych przez Powiat Opolski od

Działania podejmowane przez
Powiat Opolski w latach 2013-2014
oddłużyły Szpital o łączną kwotę

ok. 13 mln zł.
SP ZOZ oraz naliczonych od nich odsetek. Z tej kwoty
zaspokojono ponad 180 wierzycieli, a wśród nich m.in.
banki oraz dostawców materiałów i usług. Decyzja Rady
Powiatu o przekształceniu pozwoliła zatem zmniejszyć

zadłużenie Szpitala o kwotę ponad 6,3 mln zł.
Kolejnym działaniem Powiatu Opolskiego mającym
na celu oddłużenie Szpitala było podjęcie przez Radę
Powiatu w dniu 12 lutego 2014 r. uchwały dotyczącej
konwersji wierzytelności Powiatu Opolskiego wobec
Powiatowego Centrum Zdrowia na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz objęcia przez Powiat
Opolski udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Konwersja obejmowała wierzytelności powstałe
wobec Powiatu Opolskiego z tytułu spłaty zaciągniętych przez SP ZOZ i poręczonych przez Powiat Opolski
kredytów bankowych. Ostateczna wartość wierzytelności objętych konwersją wyniosła 6 602 100,00 zł.

Problemem szpitali jest niska
wycena świadczeń medycznych,
na co ani Zarząd Powiatu ani
Zarząd Szpitala nie mają wpływu.
Niezależnie od tego w jakiej formie organizacyjno-prawnej funkcjonuje Szpital musi on jednak mierzyć
z podobnymi problemami. Rentowność szpitali w całym kraju ulega pogorszeniu ze względu na rosnące
koszty usług medycznych i utrzymujące się na niezmienionym poziomie przychody z NFZ. Istota tego
problemu tkwi głównie w niskiej wycenie świadczeń
zdrowotnych, na co ani organ założycielski, ani Zarząd
Spółki nie mają wypływu.

Leczenie otolaryngologiczne
na wysokim poziomie
Powiatowe Centrum Zdrowia zapewnia pełną diagnostykę i leczenie w szerokim zakresie
laryngologii zachowawczej i operacyjnej.
W pracy Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wykorzystywane są od niedawna takie
urządzenia jak laser molekularny na dwutlenku węgla
i mikroskop operacyjny.
Laser molekularny umożliwia wykonywanie zabiegów w sposób bezkontaktowy, bezkrwawy i bardzo
precyzyjny. Mikroskop operacyjny pozwala z kolei
w pełni wykorzystać zalety nowych narzędzi, materiałów i urządzeń użytych do leczenia, zwłaszcza w skomplikowanych operacjach, a także znacząco zwiększa
możliwości diagnostyczne. Widzenie w powiększeniu
pozwala lekarzowi wykonać bardzo precyzyjną pracę
w niewielkim polu zabiegowym. Możliwe jest dzięki
temu leczenie według najwyższych i najnowocześniejszych światowych standardów, w sposób bardziej komfortowy i bezpieczniejszy dla pacjentów.
Dzięki posiadanemu nowoczesnemu sprzętowi audiometrycznemu i tympanometrycznemu na Oddziale
istnieje również możliwość diagnozowania niedosłuchów.
Do grona specjalistów pracujących na Oddziale
Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej dołączył ponadto w ostatnim czasie prof. dr hab. n. med.

Kamal Morshed – jeden z najbardziej znanych i cenionych otolaryngologów w Polsce. Dzięki temu wachlarz
udzielanych w Powiatowym Centrum Zdrowia świadczeń zdrowotnych poszerzył się o szereg nowych procedur medycznych.
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Mikroskop operacyjny OPMI PROergo firmy Zeiss

Remonty, modernizacje, zakup sprzętu…
Jakie zmiany na szpitalnych oddziałach?
Chcąc zapewnić zarówno dalsze utrzymanie obecnych kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia, jak również rozwój Szpitala, Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia stale prowadzi
działania inwestycyjne. Rodzaj realizowanych zadań wynika z analizy zagrożeń stojących przed
Spółką, zaleceń wydawanych przez uprawnione instytucje oraz konieczności przygotowania
Szpitala do konkursów ofert ogłaszanych przez NFZ. Najważniejsze prowadzone w ostatnim
czasie działania modernizacyjne przedstawiono poniżej:

Centralna Sterylizatornia – koszt ok. 330 tys. zł
W kompleksie w Poniatowej zakończono budowę nowoczesnej
Centralnej Sterylizatorni
w wariancie przejściowym.

Agregat prądotwórczy – koszt
ok. 200 tys. zł
Szpital w Poniatowej został wyposażony w nowoczesny
agregat prądotwórczy z funkcją autostartu. Pacjenci
i personel uzyskali tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa leczenia oraz pracy.

Dostosowanie Oddziału Chorób
Wewnętrznych oraz wykonanie
łazienek dla pacjentów – koszt
ok. 190 tys. zł
W budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii w Poniatowej wykonano pierwszy etap prac modernizacyjnych. Dostosowano część
sal chorych, poszerzono drzwi, dokonano wymiany
oświetlenia, wykonano nową dyżurkę pielęgniarek, pomieszczenie przygotowania leków, gabinet zabiegowy,
gabinet echo. W Oddziale wykonano również nowe,
dostosowane dla niepełnosprawnych łazienki dla chorych.
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Winda szpitalna – koszt
ok. 190 tys. zł
W budynku Oddziału Chirurgii w Opolu Lubelskim oddano do użytkowania nową windę
łóżkową. Dzięki temu budynek spełnia kluczowe wymaganie w odniesieniu do zadań
z zakresu ochrony zdrowia.

Dostosowanie Oddziału
Otolaryngologii i Onkologii
Laryngologicznej – koszt ok.
45 tys. zł
W budynku Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wykonano pierwszy etap prac modernizacyjnych. Poszerzono drzwi do sal chorych, zmodernizowano komunikację.

Łazienki dla pacjentów – koszt ok. 120 tys. zł
W budynku Oddziału Rehabilitacji w Opolu Lubelskim wykonano nowe,
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki dla chorych.

Ponadto między innymi…
â W kompleksie w Poniatowej zakończono pierwszy etap budowy przejściowego bloku operacyjnego z docelowym użytkowaniem jako pracownia endoskopii i elektrofizjologii.
â Przeprowadzono remont i dostosowanie pomieszczeń Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opolu
Lubelskim, a także zakupiono wyposażenie.
â W oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii
w Poniatowej:
– wykonano pierwszy etap prac w zakresie budowy nowoczesnej
sześciostanowiskowej sali OIOM/OIOK;
– wykonano nową, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych izolatkę
z odrębnym węzłem sanitarnym i śluzą.
â W Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
w Poniatowej:
– wykonano salę pooperacyjną ze zdalnym monitoringiem pacjentów;
– uruchomiono drugą salę operacyjną, dokonano naprawy stołu,
oświetlenia i zakupu narzędzi operacyjnych.
â Dostosowano aptekę szpitalną do wymagań przepisów.
â Rozbudowano laboratorium o pracownię mikrobiologii oraz odrębny
magazyn odczynników.
14
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Nowe oblicze budynków Powiatowego Centrum Zdrowia
W latach 2015-2016 Powiat Opolski zrealizował jedno z największych w swojej historii
przedsięwzięć, jakim była termomodernizacja 14 budynków użyteczności publicznej. Wśród
obiektów, które otrzymały nie tylko nowy, atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim wyższą
energooszczędność, znalazło się 7 budynków Powiatowego Centrum Zdrowia.
ogrzewania.
Dotychczasowy stan techniczny
Całkowity koszt robót
Zgodnie z obliczeniami efekobiektów powodował ciągły wzrost
tywności
ekonomicznej projektu
kosztów ich utrzymania. Ściany, okna
wykonanych w buw wyniku realizacji przedsięwzięi drzwi charakteryzowały się dużymi
dynkach szpitalnych
cia znacznie spadną koszty zakupu
współczynnikami przenikania ciepła.
węgla i gazu, przez co zmniejszą
Nieszczelność okien i drzwi oraz brak
w ramach termomosię roczne koszty eksploatacyjne
odpowiedniego ocieplenia i izolacji budernizacji wyniósł
budynków. Do obniżenia wydatdynków skutkowały wysokim poziomem
ków związanych z funkcjonowazużycia energii w okresie grzewczym.
niem obiektów Powiatowego CenW ramach projektu w odniesieniu
trum Zdrowia istotnie przyczyni
do każdego z modernizowanych bu(3 076 715, 51 zł)
się także zrealizowany w ramach
dynków zrealizowano szereg odpoprojektu montaż instalacji solarnej
wiednich, dostosowanych do jego stanu
na dachu budynku Oddziału Chii potrzeb prac, mających doprowadzić
rurgicznego – obecnie 90 kolektorów słonecznych
do zmniejszenia zużycia energii cieplnej. Najczęściej
wspomaga istniejącą w budynku kotłownię gazową
roboty te polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych,
w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej na potrzeby
stropów i stropodachów, wymianie stolarki okiennej
budynków szpitalnych.
i drzwiowej oraz wymianie instalacji centralnego

ponad 3 mln zł

Budynek Oddziału Chirurgicznego
(Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9)

PRZED
MODERNIZACJĄ

Budynek Oddziału Wewnętrznego i Izby Przyjęć
(Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9)

PRZED
MODERNIZACJĄ
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Nowe oblicze budynków Powiatowego Centrum Zdrowia c.d.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
(Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9)

PRZED
MODERNIZACJĄ

PRZED
MODERNIZACJĄ

Budynek administracyjny Wypis Chorych
(Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9)

PRZED
MODERNIZACJĄ

Budynek Rehabilitacji i Poradni
Specjalistycznych
(Opole Lubelskie, ul. Szpitalna 9)

PRZED
MODERNIZACJĄ

Budynek administracyjny
(Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a)

PRZED
MODERNIZACJĄ
Przychodnia Podstawowej Opieki
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