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Dotyczy: ustosunkowania się do teści zawaltych w stategi szpitala na lok 2016

Po zapoznaniu sie z treścią Strategi Szpilala uważarn:

I Wzrn.t ilui.ip.rrotkru u aleznl je.t .rJ:
a) szpitala (ego wyposaŻenia i wizualności)
b)personelu

c ) moŹliwosci uzyskania swiadczeń zrrrniejszających do maksiolum odczuwania bóIu
(ogólny tlęd w położnictwie).

d).poziomu bezpieczerlstwa pacjontki
2.Zc rvzg1ędu na I stopień referencyjnosci nie wsŻystkie porody mogąbyó roz1iczone przez
NFZ łp. porody bliżniacze'przedwczesne ,co skutkuie konieczlością pozyskiwqania j.rk
największci iJosci porodów fiziologicznych'

3 .Koniecznajestjasna i precyzyjna wycena proccdur komercyjnych (pacjent musi wiedzieć
za co uiszcza opłaty).

{.Dostosowanie inliastruktuly do oczekiwań rodzącyclr rodzirrnie (ki]ka sal z węzłem
sanitarnym Ż wyposazenienr oraz kącikiem dla rodziny)

5.Dostosowanie obsady Sali Porodowej do ilości pacjentek rodŻących ( nie powinno być tak,
żejedna połoŹna ma pod opieką dwie lub trzy lodzące'Taka s).tuacja prowadzi zdecydowanie
do spadku poczucia bezpieczeństwa u pacjentek'

6'Należy wzmóc rężim sanitarny zespołu porodowego,czyli wykonać nrodcmizacje
z osobnymi drogami poruszania się pacjentek i persorrelu( dotyczy to ruchu w sali do cięć
cesarskich.)

7.JeŹe1i myśli się o komclcyjnych Zabiegach operacyjnyclr, zachodzi konjecz'tość odoowienia
parku sprzę1u laparoskopowego i histereskopowego.

S.Zachodzi koliecznośc zainstalowarlia ulządzeń do monitorowuulia cięzamyclr i roclzących
swobodnie poruszającyclr się po oddziaie lub zespole porodowym,zamiast przykutych do

9 Usprawnić dostęp1'lość Zespołu anesteziologicznego dla potrzeb llddzicJu.wprowarlzić i
UmoŻli\Ą ic do.lq|llosc znicczulcn zgodnic z uczekirłaniumi l odzacych'
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. rłs ur.vag ł1o llr_ojektu strr.1egii sPZZoZ rv Kozjeniccch na rok 2016 i lete nl;siępne

W odrriesięniu do w/rv Projektu proporrujen-ry;

rLi!'c.zrcnie pomdni neurolr;g.,iczne.i.

r,r.vięksrcl_iir: lrłt'rt:'aii1u tai(_ trby i:ył dostosor'r,ai-ry do ilośoi kiŹ*k rr; rlł.lcjzi*ll.
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DoaJczy Strategli SP ZZAZ

-_ ]]o ŻapoŻnaniu się Z całościąmate.ialu ząpleze]ltow5nego .Jr' stlategii SP Zl0Z'ń'
Krlzienicach.na rok 20] 6 i lata Mstępne pozwa-]zrm sobic rł ) raz]c pr.g1ąd ,'i czqści dot"vcząccj
oddziału ZakaŹnego w Kozienicach.

W rł1'niku wcześnicjsz1'clr dzialari organizac;1jnyclr rłobec C'.lrlzJaiu ZariiŹnego 1 i.er:utrcia
Z 2 do l pięha) \ł istoto1 sposób zrlriejsz-vla się etlrtyroitość leczorja z pov",oiu lrięl, szcgo
zagęszczeda zixaż'nle cliorych pacienlóu l bral-u a1siar.2j1a1ch nlozlillc,s,'i izolacji.
co pocią11a rłydluŹenie hospitaljzacji i jednoczesny rvzrostjej kosztólł,-

1Vyniki ti:-ransorłe dotyczag.e OddziŃlZakaźnego plzcdsra*,iono do rcLu 20l4' a .iikiY
inansowe oddŻialu Zakaźnego uległy popra\ł'ie \ł' 20l5r.

']' oLl roku 2 014 zn a cząco ,l,zrosła liczba zakaŹeń -ŚZpita]n'vĆh (zaka żcn ie C]ostriclj Lm di11l cil e.
iijrę.szczepy batteryjne aniybioty]<copoDe) .co tłrnraczy rvysckie toszt], lecze]lia
w o<liziale.
l powo(lu na\łTotó]Ą zaliażęnia wjelu pacjentówpo 1łlpisie yi-']laga szbko połi,iÓrnej
h'''.p t"Iizec'i 4 (rdCi,/i"lc,/dLain]Ąn. cŻęgo \l_7 njś l';"l'. ic'

.'est ogromnym problemem hospitalizowanie dzieci chori,ch ::ri..:lź:i: i lll-i z 11., 'it:l.:l',:i_liłl:).L .r'.;grdnre z,pwe 'i,r ni ri. 
.,rr,,ea 

b1..te",orr r" rrciLr,ral, Di:sc;.c1.,i ,," ,... aa\ł'reuzna p')rĄrLtana .plc'lllca, rłielc ncuoiłfelrcji'W Oddziale Zakaźnym brakuje izolaieii.

Podsumowując poĘ'/Źsze argunlen.y prosimy Dyrckcję o działania zrrlierzaja<e :- do zrł.iększeda waftości kontraklu
- urealnienia \.\'yl jcueń kosżów
_ Żwjększenia ilości izo]atek

Jcsi lo Żgodne Ż potzeb.łini Żdrc\Ą'otłymi ]raśZego spoicazeńsfń,ai i poiźebarni
łynikającymi z przewi dł)ałych z'agrożeń epiclemioiogiczirl ch'
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\ Dyłektoł Naczelny
SPZZOZ Kozienice

mgł Jałosław Pawlik

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02'2016 r odnośnię lrojektu strategii sPZZoZ na rck

Ż0l6 r' przedstarłiam na5lepuj4(r uwaL';I

1.Należy podchodŻić baldzo ostlożnie do zaleceń audytów zęwnęt.znych, gdyż lealizując działania

za7ecane przez ald1i ze\łnętrzly przeplolvadzony w 2009 I' 
' 
lłóry zalecił drastyczne zmniejszenie

zatrudnienia wjednostce, rv chwili obecnej dolro1ł'adziłob)' to do zamknięcia szpitala z powodu

braku oersonelu

2. Niekorzystnie rra s1tuację szpitaia 'wpłynęło oddanie kontraktu na prcgranr dzienrrej rehabilitacji

(w tej dziedzinie medyc:'ny, nię hzeba wa]czyć o pacjen'la 
' 
poniowź jest duŹe zapotrzebowanió na

tego t}pu usłlrgę medycŻ.ną).

3.Każdy prcgram naplawcŻy w sPZZoZ Kozienice proponovał zwiększenie łóżek opięki

długotermilovej jako gwaranta w}placo\{ania konba]du. Ploponuj emy rczszetzyć Zak}ad

Pielegnacyjłel_ opiekuńczy na łlrl simym poŻiomie (-!afteże) o pom:ieszczenia po obecnych

poradniach specjalistycznych zwiększając i]cść łóŹek przy tej samej obsadzie personelu.

Podejmując ta.kie działania Zakład Pięlęglac"ijno 'opie1fuńcŻy Żacznie przynosić zyski'

W dobie starzejącego się społęczetshi'a ałięiiszeĘie łóżek opieki długolerminowej daje gwarancję

stalego kjięnta na usługę,ponię\r'aż Żapotr,,r ' ,t anie na taką opiekę jes l baldzo duże i będzie
.Jr'Żrastać. NasŻ Zak]ad Pielęgrracyino -opiekuńczy w pielwszej kolejności prŻyjmuje pacjentów

przebywającycb l'oddziałach luszego szpitala co Ziiiieisza kosŻty l'uŃcjonowania oddziałów.

Pozbawiając szpital łóŹek opieŁi dłiigo1e1tinovej doprol'adzi się do s}'tuacji ,żę pacj€nci w



oddziałach szpitaląych będą przebyi{ać dlugotr.'ale, poniewaŹ będzierny j edynym z niewielu

powiatów nie posjadających łóŹek opieki dh_rgotemjlo\ł'ej, a il1ne Załłady nie będąmiały interesu

przyjmować poza kolejnościąpacjentórv zaiegajacych lł naszych oddziałach szpitalnych' Mimo

nowootwartego ZoL-u \.v PioŃach ladai \ nasz}..rrr Zakładzie Prelęgnacyj no-opiekńczym jest

duża koleila pacjenlo\^ oc7ekujac) cl] na pr.'\j-' ię

4.W dobie dzisiejszyclr zagrożeń epideniologicznych zair:łnięcie 1ub znrriejszenie ilości łóżek

oddziało zakźnego i przeńesienie go w srnrltur1 innvch o<1cizicló\ j es1 niebeŻpieczeństwęm

epidemiologicznym' Spol"'.oduje to obnizeÓie jakości śNiadczonych pżeŻ nas usfug. wniodfugim

czasie doprowadzi to do tego 
'że miesz}ł]ń.v powiatu kozienickjego zmuszeni będąleczyó się w

innych supitalach posiadai ących oddział Żakazny.. Minimalizacja szpita]a popŹez zamykanie juŹ

istniejących oddziałó\i/ powoduje ,żę maleje potenc.jał tego szpitala' Pozbywanie się majątku

szpitala poplzez spfŻedaz bud!&ów da 1}'1ko jĆdnoraŻowy przypł}av gotówki, ldóry nie rozwiąże

trudnej sytuacji szpita]a, a 1v ei;kcie końfu\.r'}m dopiowadd do tego, że mieszkańcy powiatu

kozienickiego będąmreli utr.idniony dostęp do opieki medycznej z po1'vodu zamLniętych

oddziałórł''

5'Aby zwiększyć napł}av pacjęntó$' {io tutejszego szpi1ala, na1eŹy postawió na wysoko

wykwalifikowaną kadrę Jekarzy, którzy będą w-Ykolywać baldźej skomplikowarre zabiegi'

W 2010 roku specjaliści z dŻiedziny oftopedii i neurochirurgii z Lublina wyszli z propozycją

oduośnie przeprowadzaniaptzcz nich zabiegów opelacyjnych na kęgosłupie i operacji kolana'

Pzedstawione propozycje nie zostały przyjęte prŻez nasuą Dyrekcję z uwagi na brak akceptacji

przez personel lekarski oddziału ońopedii. Wieie szpitali podięło współpracę w tym zakresie

podnosząc presiiż szpitala i uzyskując pozylymę e1-ekty ekonomicłlę. Może wańo \łTócić do

zaniechanych propozycji.

6-Wprowadzenie do systemu lviększej ilości opiekurrórł' medycznych.

7.Jedylym Iatunkiem dia szpitaiajęst skupienie się na poz"vskaniu większych dochodów

liinansorłych poprzez Żwiększenie kontraktu. Polityka sz'pitala nie może być nastawiona na

ograniczenie usługi medycznej poprŻeu Zao)'karrie otlćziałów. Na 1ak duŹ;'m obszarze powiafu

koziełickiego znajdrrje się tyiko jeden sz,pitai. Mięszkańcy pov,7iatu kozierrickiego powinrri mieć

zapewniony dostęp do sŻeroko pojęlej diaglosiyki i leczeńa, a zamykanie oddziałów ograniczy im
tęn dostęp.

8.Przedstau.iony w stratęgii 
'\Y!ik 

ima4so\,q/ 1viąze się Ż iym, że przez wiele lat nie były
zwiększane nŃłady ijna&sowe na sŻpjtal o.] płatnika' bo j Ń 'ły:rika z przedstawionych

materiałó'v wafiości kontałIu naszego s7-pitala lla rle pozostałyc^ 
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KRAJoWY ZwIĄzK ZAwoDowY
PRAcowNIKÓw RATowNIcTwA

MEDYCZNEGO
KoMISJA ZAKŁADoWA

Przy SPZLOZ * Kozienicach

Dyrektor SPZZOZ Kozienice
Pan Jarosław Pawlik
Kozienice 2ó-900
Ul Sikorskiego 10

w związkn z ukazaniem 5ię na stronie intemetowcj szpitala rv Kozienicach projektu st.ategij

dla sPzZOz l1a lok 2016 i następne, w którym jednym z celóW jest redukcja składów ZRM
lunkcjonujących w famach Państwowego systemu Ratownictwa Medycznego' Związek Zawodowy

Pracowników Ratownictwa Medycznego stanowczo protestuje plzeciwko lakinr zmianorn. W czasie

wielokrotnych rozmów z Dyrekcją olaz przedstawicielami Rady Powiatu zwracaliśmy uwągę na

Żagrożenia dla pacjcntów i personelu wynikające z pracy w zespolach podstawowych

dwuosobowych' Mimo przedstawienia mer}'torycznego raportu, opracowanego przez specja1istów

wielu dziedzin m in' medycyny ratunkowej i prawa, Dyrekcja sPZzoZ n:\e odstąpiła od planów

zmniejszenia składów ZRM P' czemu się stanowczo sprzeciwiamy Dodatkowo nalezy stwierdzić iż
oszczędności' które wpĘną na pogol'szenie jakości udzielarrych świadczen cz1 \łręcz szJlls
pac.jentów na przezycie' są niedopuszczalne. Działanie w zespo1e dwuosobowym może powodować

]roniecznośó postępowania niezgodnego z przyjętyll\i w}'tycznymi, a więc c1ziałania spełniającego

znamiona błędu mcclycz|ego, co może lodz:Lć roszczenja ze strony pacjentów nie tylko pod adleserrr

pielęgniarek ratunkowych i ratowników medycznych, ale również dysponentów jcdnostek RM
wątpliwe racje finansowe nie mogą być stawiane ponad życie i zdrowie pacjentow

Ponadto pfotestuje'ny pżeciw upo.czywemu wprowadzaniu opinii publicznej w błąd' a mianowicie

przekazy.r'valiu niezgodnych z prawdą infolmacji o wymaganiach-.Uelawy o PaństwowYm

Ratownic{wie Medycznym ,dotyczących składrr ZRM i'" ;;];'' .'
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Kozienice, 19.02,2016 roku

Pan
mgr Jaroslaw Pawlik
Dyrektor SP ZZOZ w Kozienicach

dotyczy: odpowiedzi na pismo syg. SPZZOZ.ND/524W12016.

Związek Zawodowy Pracowników ochrony Zdrowia w Kozienicach stosownie do otrzymanego w
dniu 09 lutego 2016 rcku pisma przedstawia swoje uwagi do ,,Stategii SP ZZOZ w Kozienicach na rok
2016 i lata następne'' w załresie kwestii będących w statutow}m zaintelesowaniu naszego Związku.

1. Reorganizacja systemu pracy pracowników niemedycŻnych (strona 22 uŚt.4 ,'strategii (...)'')
W przekonarriu naszego Zwiąku mając na uwadze doświadczenia zwiąane zptzekazaniefi

podmioton] zewnętrzn}'n Pralni, Kuchrri oraz oddziału Rehabilitacji, outsourcing usługi splzątania może
nieść za sobą daleko idące skutki. Mamy tu na uwadze zarówno skutki finansowe, jak i społeczne.

Arralizując propozycję zawartą w 
''Strategii 

(.'.)'' nie da się nie zauwaŻyó, że dokonanie
outsoucingu uslugi sprzątania dotkrrie 80 osób obecnie zatfudnionych w naszyrr Szpitalu, na r'óźnych
stanowiskach związanych z utzymaniem czystości , któŹy otfz)łnująza swojąpracę rłynaglodzenię w
wysokości rrajoiższej kajowej tj.od01 stycznia 2016 r. 1850 zł brutto. Na to wynagrcdzęnię oprócz
płacy zasadniczej' dodattu slaŹowego, dodatku za pracę w godzinach nocnych, niedzielę i święta składa
się dodatek wyrównawczy doliczany w wysokości od 10 zł do około 450 zł. obecńe około 100
pracownikom doliczaay jest dodatek w)'równawczy . W przekonaniu naszego Zwiąku skutki społeczne
outsourcingu usługi sprzątania mogą być doniosłe i nega!-vr,rrie wpłynąć na cąłą strukturę zafu'rrdnienia,
powodując powstarrie braku zaufania personelu do kadry zarządzaj ącej sP ZZOZ

Kolejnym bardzo wźn).rn elementem są skud<i finansowe outsoucingu' w ,,strategii (. ..)'' nie
zoslały pżedstawione konłretne wyliczenia finansowe, dlatego Dasz Związek bęz posiadania
konkretnych danych nie może jednoznacznie odnieść się do tej kwestii.

W przekonańu naszego Związku rozwiąaniem warrym rozpatŹenia i gwarantującym utrzymanię
zatrudnienia personelu odpowiedzialnego za utlzymanie cŻystości byłoby pozostawienie go w strŃtuach
naszego Szpitala tylko zo zmianą sposobu fuŃcjonowania prccesu utrzJmania czystości. Nasz Znłiązek z
uwagi na to że więle osób będących członkami naszego związku zajmuje się ufŻymaniem czystości,
goto\ły jest do wysłuchania koncepcji kadry zarządzającej SP zZoZ w Kozienrcdch.

2. Zwiększer.ie przychodów SP ZZoZw Kozienicach poprzcz utworzenie i pozyskanie kontraktu
z NFZ na PoZ i Medycynę Pracy'

Podstawowa opieka Zdtowotna zawsze plzynosi zysk, Ęm bardzią' że SP ZzoZ w Kozięnicach
posiada odpowiedni sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny. Dysponuje zapleczem lokalowym, gdyż NPL
pracuje od godziny 18:00, a do tej godziny pomieszczenia sąniewykoŻystane .Zapisani do nas pacjenci
korzystaliby z naszego zaplecza specjalistycznego i diagnosrycznego co podlłyższyłoby też dochód
Szpitala. Wykwalifikowany personel zajmujący się w naszym Zakładzie Medycyną Pracy mógłby
powiększyć zatres swych czynności' oie tylko dla pracowrrików naszego Szpitala'
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