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Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskim
Przewodnicząca Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
[nver3 3 magdalena(@gmai].com
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BIURO RADY
Szanowny Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pmszkowskiego
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ZAPYTANIA RADNEGO
składam na ręce Pana Przewodniczącego,z prośbą o przekazanie Staroście
Powiatu Pruszkowskiego, zapytania w ,,sprawie czasowego zaprzestania działalności
lecznicza, w związku ze złożonymi wypowiedzeniami umów o pracę przez wszystkich
lekarzy

zatmdnionych

na

Oddziale

Wewnętrznym

Szpitala

Powiatowego

w Pruszkowie, ze skutkiem na dzieli 3 1 maja 20 19 r.''

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Brwinów,

dnia 3 1 m4a 2019 r.

MagdalenaBayer
RadnaPowiatu Pruszkowskiego
bevei33nlagdalena(&giliail.com

Szanowny Pan

Krzysztof Rymuza
Starosta Powiatu Pruszkowskiego
ul. Drzymab' 30

05-800Pruszkó)v

Zapytania lądnego

zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania

l

Jaki jest powód odejścia ze szpitala całego zespołu lekarskiego z Oddziału
Wewnętrznego Szpitala Powiatowego?

2

Kiedy po raz pierwszy Pan Starosta dowiedział się o kłopotach z kadrą medyczną na
tym Oddziale?

3

Czy dyrekcja szpitala próbowała porozumieć się z lekarzami przed ich odejściem?
Czy w jakiekolwiek formie uczestniczył Pan Starostaw tych rozmowach?

4 Czy lekarze przedstawili jakiekolwiek żądania? Jeśli tak, to jakie?
Czy zostały one spełnione (jeśli nie, to dlaczego)?

5

Czy Oddział Wewnętrzny zostaniezlikwidowany czy czasowozamknięty?
Jeśli czasowo zamknięty, to na jaki okres?

6

Jakie kroki podejmuje Pan, aby uniknąć zamknięcia oddziału, bądź złagodzić skutki
jego zamknięcia?

7

Dlaczego Zarząd Powiatu nie poinformował mieszkańców i pacjentów szpitala
o zaistniałqi sytuacji?

8

Dlaczego Zarząd Powiatu nie poinformował Radnych Powiatu Pruszkowskiego
o zaistniałej sytuacji?

.Ż

9.

Dojakich szpitali kierowani będą/sąpacjenci, którzy powinni być hospitalizowanyna
Oddziale Wewnętrznym Szpitala na Wrzesinie?

10. Co z paqentami, którzy mieli być przgęci na zabiegi planowe?
11. Jak w chwili obecnej, w związku z negatywną opinią Wojewody Mazowieckiego
o zamknięciu Oddziału Wewnętrznego, wygląda organizacja Oddziału i opieka nad
pacjentami pozostałymi w Szpitalu Powiatowym ?

Baldze pcQ$zągłQnkręlnę pdpQwiędzlDą poszczególne pytania w punktach

Z poważaniem,

wpłynęło

BIURO RADY
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

8

:.XmŁ.
=ą3#=:='-.
i# '

:n' dP;::.:.:

Znak:

nieskończone możliwości

Pruszków,l\4czerwca2019roku
Pan
Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
w mtelscu

ę

..!Ó'/ W odpowiedzi na zapytanie Pani Magdaleny Bayer - Radnej Powiatu Pruszkowskiego,
z dnia 3 1 maja 2019 r., informuję co następuje.
Ad 1. Powodem odejścia całego zespołu lekarskiego z Oddziału Wewnętrznego Szpitala
Powiatowego była oferta pracy złożona przez spółkę STOCER, w ramach której funkcjonuje
Szpital Koląowy w Pruszkowie.

Ad 2. Pierwszą informację na temat możliwości odejścia lekarzy z Oddziału
WewnętrznegoZarząd Powiatu otrzymał pod koniec kwietnia br. Dyrektor SP ZZOZ
w Pmszkowie poinformował wówczas, że wszyscy lekarze z Oddziału Wewnętrznego-jednocześnie- mają zamiar złożyć wypowiedzeniaze skutkiem na koniec maja 2019 r.
W związku z powyższym Dyrektor podjął rozmowy mające na celu zatrzymaniepersonelu
medycznego w placówce, a jednocześnie rozpoczął zintensynlkowane działania zmierzające
do odbudowania kadry medycznej Oddziału.
Należy zaznaczyć, że Dyrektor SP ZZOZ, kilka miesięcy przed zaistniałą sytuacją, był
zapewniany przez lekarzy z Oddziału Wewnętrznego, iż nie są oni zainteresowani powrotem
do Szpitala Kolejowego i współpracą z dr. Olendrzyńskim.
Ad

3. Dyrektor

SP ZZOZ

w Pruszkowie

deklaruje,

że wraz ze swoim zastępcą

przeprowadzili wiele rozmów z lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia. Jednakżeich decyzla
była ostateczna. W vrw. rozmowach uczestniczył Pan Grzegorz Kamiński - Członek Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego.
Ad 4. Lekarze nie sformułowali żadnych żądań, a propozycje Dyrektora dotyczące
zwiększenia wynagrodzeń nie wpłynęły na zmianę decyzji personelu medycznego.

Ad 5. Oddział wewnętrznynie zostaniezamknięty.Dyrektor wystąpiłtylko o czasowe
wstrzymanie przŃęć na okres 2 miesięcy, do momentu zrekmtowania nową kadry. Na takie
rozwiązanie nie wyrazili zgody Wojewoda Mazowiecki oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ad 6. Dyrektor SP ZZOZ w Pruszkowie nieustanne prowadzi poszukiwania nowego
personelu medycznego. Z uwagi na zbyt małą liczbę lekarzy tej specjalności, do chwili obecną
nie udało się pozyskać nowego zespołumedycznego. Na rynku pracy,jest wiele ofert dla lekarzy,

a proponowane stawki wynagrodzeń są bardziej konkurencyjne (ok. 120 zł za godzinę dyżuru),
niż te oferowane w Szpitalu Powiatowym.
Ad 7. Sytuacja kadrowa w szpitalu rozwijała się bardzo dynamicznie. Trwały rozmowy
z odchodzącymi lekarzami oraz kandydatami do pracy. W sytuacji, gdy rozmowy nie przynosiły
satysfakcjonującychrezultatów, Zarząd Powiatu poinformował o tym fakcie Radę Społeczną
i Radę Powiatu. Na wniosek Klubu radnych PiS zorganizowanazostała sega Rady Powiatu,
której tematem była sytuacja kadrowa i ekonomiczna SP ZZOZ w Pmszkowie. Mimo trudnej
sytuacji Pacjenci korzystali ze świadczeń medycznych udzielanych w oddziale. W tym czasie
Dyrektor prowadził negoc:nacje
z ościennymi szpitalami, które miałyby objąć opieką pacjentów
na czas wstrzymania pracy oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego.
Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego nie pozostają bez dostępu do świadczeń
udzielanych na oddziale wewnętrznym. Szpital Kolejowy w Pmszkowie dysponuje

45 łóżkowym oddziałem intemistycznym, jak również oddziałami specjalistycznymi
tl. kardiologia - 25 łóżek, Intensywna Opieka Kardiologiczna -- 5 stanowisk, diabetologia
5 łóżek, gastroenterologia 5 łóżek. W sytuacji, kiedy w oddziałachnie ma miejsc, zgodnie
z warunkami umowy z NFZ, szpital jest zobowiązany do znalezienia wolnego midsca w innym
podmiocie leczniczym.
Ad 8. O sytuacji na Oddziale Wewnętrznym w pierwszej kolejności zostali powiadomieni
członkowie Rady Społecznej SP ZZOZ, składającą się z radnych Powiatu - 11 członków oraz

przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego, na posiedzeniu zwołanym w najszybszym
możliwym terminie. Członkowi Rady Społeczną uzyskali szczegółoweinformacje o sytuacji
na oddziale od Dyrektora SP ZZOZ i mieli możliwość zadawaniapytań. Rada Społeczna,
zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jest organem doradczym i opiniodawczym.

Ad 9. Swoją pomoc zaoferowanokilka dużych szpitali klinicznych z Warszawy oraz
szpital w Otwocku, w sytuacji, gdyby Szpital Kolejowy odmówił przyjęcia mieszkańców
powiatu pruszkowskiego.
Ad 10. Oddziały wewnętrzne nie wykonują zabiegów. W przypadku pozyskania nowego
personelu do pracy na Oddziale Wewnętrznym, jego funkcjonowanie będzie przebiegać zgodnie
z wcześnidszymi założeniami.
Ad 11. W dniu 31 maja 2019 r. Dyrektor SP ZZOZ w Pruszkowie, zgodnie
z przysługującym mu prawem (art. 127 par. 2 k.p.a. oraz 129 par l i2 k.p.a.), wniósł odwołanie

od decyzji(negatywna opinia o zamknięciu oddziału wewnętrznego)i obecnie oczekuje
na stanowisko Ministra Zdrowia. Dyżury na oddziale pełnią zatmdnieni
zatmdnieni na
ną kontraktach
kontraktach lekarze
ze specjalizacją z dziedziny chorób wewnętrznych.
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