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OTWARTO NOWY BUDYNEK
SZPITALA POWIATOWEGO
30 sierpnia br. odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanych oddziałów
Szpitala Powiatowego.
- Chciałem podkreślić, iż to dzięki determinacji obecnych i poprzednich władz, powiat lubliniecki
jako powiat ziemski przeznaczył ogromne środki na realizację rozbudowy szpitala – mówił dr Jerzy
Tomanek, dyrektor SP ZOZ
dokończenie na str. 2

Szanowni Państwo!
Są takie chwile w życiu wspólnot
lokalnych, które zapisują się na długie
lata w pamięci i przechodzą do historii
jako bardzo ważne. Jestem przekonany,
że dzisiejsza uroczystość otwarcia nowo
wybudowanych oddziałów Szpitala
Powiatowego jest właśnie taką chwilą.
Na ten nowy obiekt szpitalny mieszkańcy
Ziemi Lublinieckiej czekali kilkadziesiąt
lat. I oto dzisiaj spełnia się to marzenie.
Oddajemy do użytku nowoczesny obiekt
szpitalny, spełniający najwyższe standardy.
Cały koszt inwestycji zamknął się w kwocie
7 mln 445 tys. zł. Powierzchnia użytkowa
nowo wybudowanych oddziałów wynosi
2373 m 2 . Oddziały te łączą się
funkcjonalnie ze Szpitalnym Oddziałem
Ratunkowym oraz pozostałymi oddziałami. W ten sposób Szpital Powiatowy
będzie mieścił się w jednym kompleksie
budynków. W nowym obiekcie znajdą
swoje miejsce oddziały: ginekologicznopołożniczy z traktem porodowym,
noworodkowy oraz dziecięcy.

DNI OTWARTE

W dniach 24-25 sierpnia br. odbyły się
Dni Otwarte w nowo wybudowanym
obiekcie Szpitala Powiatowego. Zaproszeni
goście podzielili się z naszą Redakcją
wrażeniami po zwiedzaniu oddziałów.

dokończenie na str. 2
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dokończenie na str. 8

Inwestycja
na miarę
potrzeb
i możliwości
O drodze do sukcesu,
jakim niewątpliwie
jest powstanie nowego
obiektu Szpitala
Powiatowego, z dyrektorem SP ZOZ w
Lublińcu - dr n. med.
Jerzym Tomankiem
rozmawiała Aneta Konieczny.

Wywiad na str. 3

Rozmowa z posłem Grzegorzem Sztolcmanem
– członkiem sejmowej komisji zdrowia.
str. 7
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dokończenie ze str. 1

Szanowni Państwo, Albert Camus napisał,
że „wdzięczność jest pamięcią serca”. Pozwólcie więc,
że w tym miejscu, podziękuję wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania
tego pięknego obiektu. Dziękuję radnym Rady
Powiatu obecnej i poprzedniej kadencji za decyzję
o budowie szpitala, za wsparcie udzielone Zarządowi
Powiatu, ale także mojej osobie, w tym niełatwym
do wykonania zadaniu. Słowa podziękowania
kieruję do Zarządu Powiatu obecnej i poprzedniej
kadencji. Dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy
dzisiaj wspólnie cieszyć się tym, że mieszkańcy naszego
powiatu będą mogli być leczeni w komfortowych
warunkach. Szczególne słowa podziękowania kieruję
do Dyrektora SP ZOZ - u, a za jego pośrednictwem
do wszystkich pracowników, którym budowa nowego
pawilonu szpitalnego nie była obojętna i wspierali
Pana Dyrektora w jego działaniach. Dziękuję za
Pana zaangażowanie, za to, że poświęcił Pan
realizacji tej inwestycji wszystkie swoje siły, czas,
którego Pan nie liczył, ale przede wszystkim serce, które
najlepiej symbolizuje oddanie dla tej sprawy. Dziękuję
wykonawcy: Częstochowskiej Przemysłówce, która
znakomicie wywiązała się ze swoich obowiązków
i oddała nam do użytku perfekcyjnie wykonany obiekt
szpitalny.
Drodzy Państwo! Jestem niezmiernie
wdzięczny za dzisiejszą obecność, za przyjęcie
zaproszenia na otwarcie nowo wybudowanych
oddziałów szpitalnych. Pozwólcie, że wyrażę swoją
wdzięczność Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi
Janowi Wieczorkowi za to, że znalazł czas, aby
poświęcić dzisiaj to szczególne miejsce, w którym nie
tylko będą leczeni mali pacjenci, ale także miejsce
narodzin nowego życia. Chcieliśmy stworzyć Matkom
oraz ich oczekiwanym dzieciom, warunki godne cudu
narodzin. Sami Państwo ocenicie, czy w jakimś
stopniu, udało nam się to uczynić. Dziękuję Państwu
Senatorom i Posłom na Sejm RP, że mimo gorącego
okresu, znaleźli czas na to, aby swoją obecnością
uświetnić dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Panu
Dyrektorowi NFZ za życzliwą obecność i wspieranie
naszego szpitala. Wiem, że darzy Pan nasz szpital
sympatią, która zrodziła się w czasie, kiedy pełnił Pan
tu funkcję dyrektora naszego SP ZOZ - u. Szpitalny
Oddział Ratunkowy jest w dużej mierze zasługą Pana
wizji rozwoju naszego szpitala. Dziękuję burmistrzom
i wójtom powiatu lublinieckiego za dzisiejszą
obecność, dzięki której w symboliczny sposób,
reprezentowani są wszyscy mieszkańcy powiatu
lublinieckiego, którym ten szpital będzie służył
w ratowaniu zdrowia i życia. Dziękuję również
za obecność wszystkim radym Rady Powiatu,
dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
przedstawicielom instytucji publicznych, funkcjonujących na terenie powiatu, przedsiębiorcom, członkom
Rady Społecznej, pracownikom SP ZOZ - u oraz
wszystkim osobom, które przyjęły to zaproszenie
i zaszczyciły nas swoją obecnością. Szanowni
Państwo, chciałoby się jeszcze dużo powiedzieć,
ale i tak słowa nigdy nie wyrażą do końca wszystkich
emocji, wrażeń i odczuwanej wdzięczności. Niech więc
będzie wolno mi na koniec tego wystąpienia
powiedzieć tylko: dziękuję wszystkim za wszystko.
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OTWARTO NOWY BUDYNEK
SZPITALA POWIATOWEGO
Nowy obiekt spełnia najwyższe wymagane standardy i jest zwieńczeniem
drugiego etapu rozbudowy szpitala. W pierwszym etapie, zakończonym w 2008 r.,
powstał Szpitalny Oddział Ratunkowy.
W nowym obiekcie znajdą swoje miejsce oddziały: ginekologiczno-położniczy
z traktem porodowym, noworodkowy oraz dziecięcy. W ten sposób Szpital
Powiatowy będzie mieścił się w jednym kompleksie budynków. Cały koszt inwestycji
perfekcyjnie zrealizowanej przez częstochowską firmę „Przemysłówka”, zamknął się
w kwocie 7 mln. 445 tys. zł.
- Otwieramy dzisiaj szczególne miejsce – obiekt, w którym nie tylko będą leczeni mali
pacjenci, ale także miejsce narodzin nowego życia. Chcieliśmy stworzyć Matkom oraz ich
oczekiwanym dzieciom, warunki godne cudu narodzin. Sami Państwo ocenicie, czy w jakimś
stopniu, udało nam się to uczynić –mówił starosta Joachim Smyła.
Poświęcenia obiektu dokonał Biskup Gliwicki Jan Wieczorek. Wśród
zaproszonych gości znalazł się m.in. dyrektor śląskiego oddziału NFZ – Marcin
Pakulski, dyrektor wydziału nadzoru nad systemem opieki zdrowotnej w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim – Ireneusz Ryszkiel, radni Rady Powiatu, wójtowie,
burmistrzowie, pracownicy SP ZOZ-u i przedstawiciele instytucji publicznych
funkcjonujących na terenie powiatu. Na zakończenie Starosta podziękował posłowi
Grzegorzowi Sztolcmanowi za umożliwienie spotkania z Panią minister Ewą
Kopacz i prowadzenie rozmów dotyczących opieki zdrowotnej w naszym powiecie.
(KA)
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Inwestycja na miarę potrzeb i możliwości
O drodze do sukcesu, jakim niewątpliwie jest powstanie nowego obiektu Szpitala Powiatowego, z dyrektorem SP ZOZ
w Lublińcu - dr n. med. Jerzym Tomankiem rozmawiała Aneta Konieczny
AK: Od 2008 roku pełni Pan funkcję dyrektora SPZOZ – u.
Obejmował Pan tę funkcję, kiedy sytuacja finansowa
placówki była niezwykle trudna. Za Pana „rządów” Powiat
Lubliniecki wzbogacił się o nowe skrzydło Szpitala
Powiatowego. To duży sukces. Czy droga do niego była
trudna ?
JT: Nowy pawilon łóżkowy, to drugi etap inwestycji dotyczący
rozbudowy Szpitala Powiatowego w Lublińcu. Władze
powiatu: Starosta, Zarząd Powiatu i Radni rozumiejący
potrzeby społeczeństwa, również te, które dotyczą opieki
medycznej, przyczynili się do jej sprawnej realizacji. Nie bez
znaczenia była również prawidłowa, merytoryczna
współpraca pomiędzy pracownikami Starostwa i SP ZOZ – u,
którzy wspólnie koncentrowali się na tym zadaniu. Moją
główną rolą było skoordynowanie wszystkich działań w tym
zakresie.
AK: Środki, projekty, technologie, przetargi, budowa …. To
bardzo dużo pracy, szeroki zakres wiedzy. Czy doświadczenia
z wcześniejszej pracy, kiedy pełnił Pan funkcję ordynatora
oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu w Oleśnie
i Kluczborku pomogły Panu w realizacji tej inwestycji ?
JT: Tak, 30 lat pracy w służbie zdrowia, w tym na stanowiskach
kierowniczych pomogły mi w organizacji odpowiednich
zespołów zadaniowych, które mogłem wspomagać
merytorycznie.
AK: Z czego jest Pan najbardziej dumny ?
JT: Jestem zadowolony przede wszystkim z pomocy, jaką
udzielił mi organ założycielski podczas realizacji inwestycji.
Bardzo duże znaczenie miała również akceptacja projektu
przez społeczeństwo powiatu. Fachowa i merytoryczna
współpraca z firmą „Przemysłówka” z Częstochowy –
głównym wykonawcą całego projektu, pozwoliła na właściwą
i szybką realizację budowy. Przez okres 10 miesięcy udało im
się zrealizować wszystko, zgodnie z umową.
AK: Realizacja takiej inwestycji z pewnością nie odbyła się
bez przeszkód ? Co sprawiło Panu najwięcej problemów.
JT: Bieżące, drobne sprawy omawiane były na radach budowy,
w których uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy
i inwestora. Prawidłowy przepływ informacji pozwolił
zapobiegać powstawaniu problemów.
AK: W nowo wybudowanym szpitalu mieścić się będą
oddziały: pediatryczny, ginekologiczny, położniczy
i noworodkowy. Co placówka może zaoferować pacjentom na
tych oddziałach ?
JT: Nowo wybudowany pawilon, o standardzie zgodnym
z wszystkimi przepisami, w tym ustawą z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, pozwoli kontraktować z NFZ,
bez przeszkód wszystkie procedury medyczne dotyczące tych
oddziałów. Na oddziale pediatrycznym najmniejsi pacjenci
będą mogli w godnych warunkach przebywać z najbliższymi.
Przyszłość powiatu związana jest z nowo narodzonymi
dziećmi, dlatego tak ważne było wybudowanie nowoczesnego
bloku porodowego. Tam przyszłe mamy, dla których
pojawienie się dziecka jest najważniejszą chwilą w życiu, będą
mogły liczyć na odpowiednie warunki lokalowe i będą mogły
przeżywać ten szczególny moment swojego życia
w towarzystwie osób bliskich. Wykształcona kadra medyczna
zapewni odpowiednią opiekę i leczenie pacjentów.
Dodatkowo chcę nadmienić, że w przyszłości w przyziemiu
powstanie laboratorium analityczne, czynne całą dobę
i przeniesione zostaną tam wszystkie poradnie SP ZOZ
w Lublińcu.
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Dr n. med. Jerzy Tomanek jest absolwentem Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach. W 1982 roku uzyskał specjalizację
I stopnia, a w 1985 roku specjalizację II stopnia i tytuł lekarza
specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. W 1988 roku
uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Ponadto
w 2003 roku ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania
w Opiece Zdrowotnej, a w 2004 roku złożył egzamin dla
kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu
Państwa. W latach 1979-1993 zawodowo związany był
z Akademią Medyczną w Zabrzu kolejno w charakterze
asystenta, starszego asystenta i adiunkta. W okresie od 1993 do
2004 roku zatrudniony był w SPZOZ w Kluczborku na stanowisku
ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, a latach 2004 – 2008 w SP ZOZ w Oleśnie. Od października
2008 roku sprawnie zarządza SP ZOZ w Lublińcu.
AK: Ile kosztowała cała inwestycja i jakie źródła
finansowania miał szpital ?
JT: Cała inwestycja budowlana kosztowała 7.488.736,59 zł,
oprócz tego zakupiono sprzęt za 160 000 zł. W całości
sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.
AK: Jak ocenia Pan sytuację lublinieckiego szpitala ? Czy
wypisał już pan receptę na uzdrowienie placówki, a jeśli tak,
to jakie środki na niej się znalazły.
JT: SP ZOZ jest jedynym szpitalem w powiecie, który dzięki
nowym inwestycjom może bez obaw przystępować do
kontraktowania świadczeń medycznych na wszystkich
oddziałach. Wygrany konkurs na ratownictwo medyczne
zabezpieczy społeczeństwo naszego regionu dzięki
utrzymaniu stacji ratowniczej, która współpracuje ze
wszystkimi innymi służbami. Dzięki temu jesteśmy w stanie
szybko reagować w nagłych przypadkach zagrażających
zdrowiu lub życiu społeczeństwa Powiatu Lublinieckiego.
Środki finansowe na działalność medyczną pozyskujemy
z procedur zakontraktowanych z NFZ. Skomasowanie
działalności leczniczej w nowym budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 9 pozwoli na lepsze zabezpieczenie
medyczne pacjentów, bez dodatkowego transportu. Poprzez
opuszczenie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 3 zmniejszymy obciążenie finansowe SP ZOZ w Lublińcu związane
eksploatacją starego budynku i ilością dyżurujących lekarzy.
AK: Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia wszystkich
założonych celów, co z pewnością będzie korzystne
przede wszystkim dla pacjentów.
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NOWY BUDYNEK SZPITALA POWIATOWEGO

Nowy segment Szpitala Powiatowego, w którym znajdowały się będą:
I. Oddział Pediatryczny – zlokalizowany jest na parterze budynku, składa się z:
- odcinka dzieci starszych: 11 łóżek w pokojach 3 i 4 – osobowych i 1 izolatki
- odcinka dzieci młodszych: 2 łóżka w pokojach dla matki z dzieckiem oraz 8 łóżeczek
w pokojach 4 – osobowych
II. Odcinek ginekologiczny Oddziału Ginekologiczno - Położniczego – zlokalizowany
jest na parterze budynku, posiada 12 łóżek w pokojach 1, 2 i 3-osobowych oraz 1 łóżko
w izolatce
III. Odcinek położniczy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z traktem
porodowym – zlokalizowany jest na piętrze budynku, posiada 8 łóżek w pokojach
2-osobowych i 1 łóżko w izolatce. W trakcie porodowym znajduje się sala cięć cesarskich
ze stanowiskiem do resuscytacji niemowląt, dwie jednołóżkowe sale porodowe, sala
obserwacyjna pełniąca również funkcję sali przedporodowej oraz sala po porodach
cesarskich.
IV. Oddział Noworodkowy – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie traktu porodowego.
Składa się z 2 sal noworodków obserwowanych (8 inkubatorów), sali wcześniaków oraz
gabinetu zabiegowego.
W części przyziemia umieszczono: wentylatornię, wymiennikownię ciepła i ciepłej wody,
sprężarkownię i rozdzielnię energetyczną z szafą sterującą dźwigiem osobowym
oraz serwerownię.

Oddział Dziecięcy. Sala przeznaczona dla chorego dziecka z matką.
Dodatkowo sala wyposażona jest w stałą wanienkę do pielęgnacji dziecka.

Oddział Dziecięcy. Sala dzieci starszych.

Oddział Ginekologiczny. Sala 2-osobowa z łazienką, nad łóżkami panel z gazami
medycznymi, z oświetleniem dziennym i nocnym oraz instalacją przyzywową.
Każdy pokój ma dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej połączonej światłowodami.

Pomieszczenie szkolne – filia Zespołu Szkół nr 2
przeznaczone do indywidualnego nauczania dzieci z Oddziału Pediatrycznego.

Oddział Dziecięcy. Dwie sale intensywnego bezpośredniego dozoru pielęgniarskiego.

Oddział Pediatryczny, sala dzieci młodszych wyposażona w panel z gazami medycznymi,
instalację oświetlenia dziennego i nocnego oraz w instalację przyzywową.
Sala wentylowana jest poprzez mechaniczną wentylację nawiewno – wywiewną.
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Gabinet zabiegowy na Oddziale Położniczym wyposażony
w przepływową lampę bakteriobójczą z licznikiem czasu pracy.
Ściany pokryte są specjalną wielowarstwową farbą zawierającą bakteriobójcze jony srebra.
Oddział Pediatryczny. Po prawej stronie dyżurka pielęgniarska i przeszklone
pomieszczenie szkolne do nauki indywidualnej wyposażone w instalacje komputerową.
Po lewej stronie wejście do gabinetu zabiegowego oraz do pomieszczeń pomocniczych.
Wszystkie korytarze i sale chorych wyposażone zostały w odbojniki mające chronić
ściany przed zniszczeniem.

Oddział Położniczy.
W głębi znajduje się śluza
prowadząca na trakt porodowy.

Łazienka w izolatce na Oddziale Położniczym
wyposażona w sprzęt i osprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz w automatyczne urządzenie
dezynfekujące do nocników, kaczek i basenów.

Łazienka dla niepełnosprawnych wyposażona w specjalistyczny sprzęt i osprzęt dla osób
niepełnosprawnych. Łazienka przystosowana jest również do higieny pacjentów leżących.
Tak wyposażone łazienki znajdują się na każdym oddziale.

Izolatka na Oddziale Położniczym składająca się ze śluzy fartuchowej,
indywidualnego pokoju matki z dzieckiem i łazienki.

Brudownik wyposażony m.in. w automatyczne
urządzenie dezynfekujące do nocników,
kaczek i basenów (po lewej stronie)
i lampę bakteriobójczą z licznikiem pracy.

Korytarz Oddziału Pediatrycznego
przy salach obserwacyjnych.

Segment na Oddziale Położniczym składający się z 2-osobowego pokoju i indywidualnej łazienki.
Wyposażony jest w panel z gazami medycznymi, instalację oświetlenia dziennego i nocnego,
instalację przyzywową oraz wanienkę do pielęgnacji noworodka.
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Dwie sale porodowe połączone drzwiami przesuwnymi z własnymi łazienkami.
Sale znajdują się w trakcie porodowym o podwyższonych parametrach higienicznych.
Ściany pokryte są specjalną wielowarstwowa farbą zawierającą bakteriobójcze jony srebra.
Sale wyposażone są w niezależną wentylację mechaniczną z klimatyzacją.
Podłoga pokryta jest antystatyczną wykładziną spełniającą atesty higieny dla szpitali.
Sale wyposażone są również w przepływowe lampy bakteriobójcze.
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Oddział Noworodków – segment neonatologiczny składający się
z bakteriobójczej śluzy fartuchowej, pomieszczenia obserwacyjnego
oraz 2 sal noworodkowych z 8 miejscami na inkubatory.
Segment ten spełnia najwyższe wymogi higieniczne (takie jak
na salach operacyjnych).

Myjnia chirurgiczna dla lekarzy przed salą operacyjną.
Wyposażona jest w nierdzewne urządzenie zlewowe wraz
z dezynfektorami. Drzwi do sali operacyjnej wykonane są
z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej i otwierane są
w systemie bezdotykowym na fotokomórkę.

Sala operacyjna. Ściany wykonane są z paneli z blachy nierdzewnej
pomalowanej proszkowo farbą zawierającą bakteriobójcze jony srebra.
Panele połączone są hermetycznymi uszczelkami. Sufit
panelowy z blachy nierdzewnej malowanej proszkowo
bakteriobójczą farbą z jonami srebra na hermetycznych uszczelkach.
Podłoga pokryta antystatyczną i bakteriobójczą wykładziną.
Okna z PCV z międzyszybowymi żaluzjami.
Sala wyposażona jest w indywidualną wentylację mechaniczną
z klimatyzacją wytwarzającą nadciśnienie wykluczające
możliwość mieszania się powietrza z innych części szpitala.
Realizowane jest to przez sufitowe laminarne systemy nawiewne
z filtrami absolutnymi. Do sali doprowadzone są gazy medyczne:
tlen, próżnia, powietrze i podtlenek azotu.
Sala wyposażona jest w najnowocześniejszy stół
operacyjny PRELUDIUM, negatoskop ścienny,
anestezjologiczną kolumnę sufitową z napędem
powietrznym oraz sufitową, wieloramienną lampę operacyjną.
Hol z windą na Oddziale Noworodkowo
– Położniczym. Winda wykonana
w technologii blachy nierdzewnej
z napędem hydraulicznym.

Główna rozdzielnia elektryczna wraz z UPS-ami i dodatkowymi
akumulatorami gwarantują 24-godzinne utrzymanie szpitalnych
urządzeń elektrycznych. W pomieszczeniu znajduje się również
maszynownia windy. Podwojenie tych urządzeń ma na celu
zapewnienie funkcjonowania w przypadku awarii jednego z nich.
Do pomieszczenia doprowadzona jest również instalacja komputerowa
ze wszystkich pomieszczeń nowego budynku szpitala i podłączona do
centralnej serwerowni. Pomieszczenie to jest klimatyzowane
indywidualnym klimatyzatorem.

Pomieszczenie techniczne, w którym znajduje się instalacja
sprężonego powietrza z 4 urządzeniami do osuszania
oraz z filtrami. Trzy niezależne sprężarki zapewniają
bezpieczeństwo w przypadku awarii jednego z tych
urządzeń lub zwiększonego zapotrzebowania.

Stacja wentylacji mechanicznej obsługująca kondygnacje budynku szpitala.
Wyposażona jest w system odzysku ciepła poprzez wymienniki.
Powietrze jest podgrzewane, chłodzone i filtrowane przez system filtrów.
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Agregat klimatyzacyjny wody lodowej
służący do klimatyzowania traktu porodowego. Znajduje się on w patio pomiędzy
starym a nowym budynkiem szpitala.

Pomieszczenie techniczne wyposażone w 3 pompy do wytwarzania próżni w systemie
zapewniającym bezpieczeństwo w sytuacji zwiększonego poboru lub awarii.
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Rozmowa z posłem Grzegorzem Sztolcmanem
O budżecie na opiekę zdrowotną, kolejkach do specjalistów i limitach przyjęć pacjentów…
Rozmowa z posłem Grzegorzem Sztolcmanem – członkiem sejmowej komisji zdrowia.
AK: Ostatnio minister Ewa Kopacz poinformowała,
iż w przyszłym roku planuje się wydać na leczenie Polaków ponad
61 miliardów złotych. Czy może Pan tę wielkość odnieść do całości
wydatków Państwa? Czy te środki zapewniają dostępność pacjentów
do szeroko rozumianych usług medycznych zarówno za poziomie
lecznictwa zamkniętego jak i opieki ambulatoryjnej? Czy jest szansa
na skrócenie czasu oczekiwania w kolejce na przyjęcie w poradniach
specjalistycznych?
GS: To prawda, te 61 mld złotych to zaplanowany budżet
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 roku i wynika on
z dobrej sytuacji gospodarczej oraz dobrej ściągalności składki
zdrowotnej. Warto pamiętać o tym, iż w ciągu ostatnich 3 lat
budżet NFZ wzrósł za rządów PO i PSL o blisko 50 %! To
niespotykany wzrost w czasie rządów PIS czy SLD. Trudno
odnosić się do tego, jaki procent budżetu stanowi zdrowie
w całości wydatków państwa. Myślę że niesatysfakcjonujący.
Wszyscy oczekiwalibyśmy, aby był on na poziomie 4-5 % PKB, tak
jak w krajach Europy Zachodniej, ale to wymagałoby podniesienia
składki zdrowotnej, na co w obecnej chwili byłoby za wcześnie.
Musimy poczekać na efekty reformy zdrowotnej, która przecież
funkcjonuje dopiero od 1 lipca 2011. Jestem przekonany, że
spowoduje ona racjonalniejsze wydawanie pieniędzy na leczenie
Polaków bez marnotrawienia i uprawiania prywaty na
państwowym sprzęcie, z czym często obecnie mamy do czynienia.
Jestem także przekonany, że zaproponowane rozwiązania
nie spowodują pogorszenia dostępności do lecznictwa zamkniętego czy opieki ambulatoryjnej, a wręcz przeciwnie poprawią tę
dostępność, choćby dzięki propozycji zmian kształcenia lekarzy,
którzy będą szybciej zdobywać specjalizacje. Wprowadzenie 18 %
limitu wydatków na leki refundowane także pozwoli przeznaczyć
dodatkowe środki na leczenie. Ustawa refundacyjna w perspektywie kilku lat spowoduje spadek cen leków.
Ustawa o działalności leczniczej pozwoli na pełne
wykorzystanie sprzętu medycznego, tak aby w godzinach
popołudniowych nie stał on niewykorzystany. Oczywiście na
przejrzystych zasadach korzystnych dla lekarzy i ZOZ-u - pozwoli
to między innymi znacznie skrócić kolejki do lekarzy specjalistów,
o które Pani również pyta.
AK: Czy w trakcie posiedzeń sejmowej komisji zdrowia jest
poruszany problem tzw. limitów przyjęć pacjentów na oddziały
szpitalne? Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje określoną ilość
procedur medycznych i po wyczerpaniu tzw. limitu szpital publiczny
musi przyjmować pacjentów, natomiast nie otrzymuje za to środków
finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, który twierdzi, że są
to nadwykonania. Trudno zgodzić się z tym poglądem biorąc pod
uwagę potrzeby pacjentów.

Pomieszczenie techniczne, w którym znajduje się
wymiennikownia ciepła. Ciepło dostarczane jest
z zewnętrznej ciepłowni, wykorzystywane jest do
ogrzewania budynku oraz do wytwarzania ciepłej wody.
Woda gromadzona jest w 3 zbiornikach wyposażonych
w dodatkowe rezerwowe zasilanie elektrycznymi grzałkami.

Poseł Grzegorz Sztolcman przekazuje kardiomonitor na ręce dyrektora szpitala Jerzego Tomanka

GS: Oczywiście wielokrotnie w trakcie posiedzeń komisji
zdrowia poruszany jest temat nadwykonań i limitów, tak przez
posłów, jak i NFZ czy też stronę społeczną. Proszę pamiętać,
że w każdym kraju czy to UE, czy w USA są limity w lecznictwie
zamkniętym, czy ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i jest to
rzecz normalna i nie ma charakteru restrykcji. Ograniczone
budżety zdrowotne, jakie by one nie były, po prostu to wymuszają.
Natomiast zupełnie odrębną kwestią jest pomoc w nagłych
przypadkach zachorowań. Tutaj, jeśli taki pacjent trafi do szpitala,
to NFZ prędzej czy później za jego leczenie zapłaci bez względu na
limity.
AK: Jak ocenia Pan nowy obiekt szpitalny oddany właśnie
do użytku w Lublińcu?
Szpital spełnia wszystkie standardy XXI wieku, ma
nowoczesne sale, sprzęt i część sanitarną. Na pewno będzie pięknie
służył kobietom, rodzącym matkom, jak i noworodkom. Powiat
Lubliniecki dzięki tej inwestycji, a przede wszystkim zaangażowaniu władz powiatu lublinieckiego, otrzymał jeden z najnowocześniejszych obiektów szpitalnych w województwie śląskim.
Korzystając z okazji chciałem nadmienić, iż udało mi się
pozyskać sponsora na zakup kardiomonitora wartego ponad
8 tys. zł., króry właśnie przekazałem na ręce dyrektora szpitala.
Prowadzę też intensywne rozmowy z innymi sponsorami, którzy
wyrażają chęć finansowego wsparcia nowych oddziałów SP ZOZ-u
w Lublińcu. Myślę, że ważne jest również to, że w najbliższym
czasie, tzn. 16 września br., planuję spotkanie wspólnie z Panem
starostą Joachimem Smyłą z minister zdrowia, aby przedstawić jej
sytuację szpitali powiatowych, z podkreśleniem bardzo ważnej roli
szpitala w Lublińcu.
AK: Dziękuję za rozmowę.

Stacja wentylacji mechanicznej z systemem odzysku
ciepła poprzez wymienniki. Powietrze jest podgrzewane,
chłodzone oraz filtrowane poprzez system filtrów.
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Rozmawiała Aneta Konieczny

Automatyczna klapa dymowa
sterowana czujnikami dymowymi
wchodząca w skład instalacji
oddymiania przeciwpożarowego
Klatka schodowa w wydzielonej strefie
pożarowej wyposażona w nierdzewne
barierki, płytki gresowe, antypoślizgowe.
Klatka wraz z instalacją oddymiania przeciwpożarowego spełnia funkcję ewakuacyjną.
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Początki lublinieckiego szpitalnictwa
Już w 1807 roku istniał w Lublińcu jeden lazaret.
Zbudowany był z bali drewnianych pokrytych gontami.
Składał się z 5 -ciu ogrzewanych pomieszczeń odrębnych dla
kobiet i mężczyzn. Szpitalem zarządzała komisja
powoływana przez Starostę i lekarza pracującego w szpitalu.
Decydowała ona o zaopatrzeniu w leki i sprzęt.
Na początku XIX w. w Lublińcu osiedliła się rodzina
Seltenów. W 1881 roku dwaj bracia założyli fundację, której
celem była budowa szpitala, przeznaczając na nią 70 000
marek. Budowa szpitala kosztowała 35 000 marek, resztę
sumy przeznaczono na działalność fundacji i zdeponowano

w banku. Uzyskane odsetki przeznaczono na bieżącą
działalność.
Burzliwe losy historii śląska nigdy nie zmieniły działalności
szpitala. Zawsze spełniał on swoją misję. W 1945 roku
w Lublińcu uruchomiono szpital powszechny. Człowiekiem, który zapoczątkował powojenne lecznictwo Lublińcu
był nestor lublinieckich chirurgów dr Stanisław Sternal.
Zorganizował on i osobiście prowadził oddział chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, zakaźny, wewnętrzny
i chorób dziecięcych.

DNI OTWARTE
Na samorządzie terytorialnym spoczywa obowiązek
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców,
a placówki powiatowe gwarantują realny dostęp
w zakresie usług szpitalnych. Nie tylko nowy budynek
świadczyć będzie o wartości tych usług, ale dobry sprzęt
diagnostyczny i zdolni, ambitni lekarze. Jestem pod
wrażeniem zmian, jakie się dokonują w naszym
powiecie.
Zuzanna Geilke,
przewodnicząca Rady Gminy Ciasna

Maria Swoboda,
sołtys, radna gminy Pawonków
oraz Regina Badura,
radna gminy Pawonków

Już nie musimy zazdrościć innym pacjentom
godnych warunków pobytu w szpitalu. Teraz
światowy standard mamy u siebie, w Lublińcu.
Cieszymy się, że kobiety
mogą teraz rodzić na tak
pięknym oddziale.

Mariola Honisz,
radna Lublińca

Jestem pod wrażeniem nowo wybudowanych
oddziałów Szpitala Powiatowego. Sale,
sanitariaty, wyposażenie – wszystko tak, jak
powinno być. Wspaniale wykorzystana
przestrzeń. Po prostu europejski standard.
Bardzo się cieszę, że nieprawdą okazały się
plotki o likwidacji oddziału dziecięcego.
Ryszard Kozok, wiceprzewodniczący
Rady Miasta w Lublińcu

Jestem zaskoczona rozmachem tej inwestycji. To
piękny, nowoczesny obiekt. Z pewnością spodoba
się pacjentom i ich rodzinom. To także
wspaniałe miejsce pracy dla lekarzy.

Teresa Radomska,
lekarz POZ w Lisowie

Ziemia

Ogólne wrażenie jest bardzo dobre,
ale ponieważ nie znam się na tym,
trudno mi oceniać funkcjonalność
nowych oddziałów. Wydaje mi się,
że powinno być więcej oszklonych
pomieszczeń tam, gdzie znajdują
się małe dzieci. Także drzwi na
oddziale dziecięcym są dosyć
ciężkie.

- gazeta powiatowa
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Katarzyna Dworok,
nauczyciel w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
i Medycznych w Lublińcu
Moje wrażenia z „wycieczki” po nowej
części szpitala są szokująco pozytywne.
Udało nam się przenieść o kilka wieków
do przodu w porównaniu z tym, co
mieliśmy do tej pory. Od razu można
zauważyć logistyczne podejście do inwestycji, wszystko jest bardzo
dobrze przemyślane. Już na poziomie planowania widać ogromną
troskę o mamę i dziecko. Bardzo podoba mi się pomysł
z umieszczeniem sali operacyjnej w trakcie porodowym. Jestem także
pod wrażeniem rozwiązań służących profilaktyce zakażeń –
specjalne antybakteryjne farby, wykładziny. Pełen profesjonalizm
wykonania, przebiliśmy nawet serialową Leśną Górę. Mam
nadzieję, że dzięki tej inwestycji inaczej będzie też odbierana
lubliniecka służba zdrowia, że wreszcie będzie się mogła wykazać.
Do tej pory, niestety, była on postrzegana przez pryzmat miejsca,
w którym pracowała. Jako kierownik szkolenia praktycznego
w „Medyku” pragnę również podkreślić pozytywny wpływ, jaki
będą miały nowocześnie wyposażone oddziały szpitalne, na wzrost
jakości kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy szkoły.
(DM, KA)
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