tylko, ¿e przyjmujemy do pracy
ka¿d¹ pielêgniarkê, która siê do
nas zg³asza. (….)

Œrodki, jakie otrzymuje szpital
z NFOZ, wystarczaj¹ na ma³e
inwestycje i bie¿¹ce funkcjonowanie placówki. G³ówne decyzje
w sprawie kluczowych inwestycji
nale¿¹ do g³ównego udzia³owca,
czyli gminy.

- Szpital jest odnowiony z zewn¹trz, ale
jak wygl¹da sytuacja
wewn¹trz budynku? Jakie
s¹ potrzeby jeœli chodzi
o specjalistyczny sprzêt
diagnostyczny i kiedy
pojawi siê on w szpitalu?

W tej chwili spó³ka przygotowuje
siê do rozbudowy stacji hemodializ. Za kilka miesiêcy bêdziemy
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- Planujemy modernizacjê i rozwój placówki, w ramach której
ma dzia³aæ równie¿ SOR. Dlatego niezbêdne jest utworzenie
Oddzia³u Intensywnej Opieki Medycznej oraz nowej radiologii z
tomografem komputerowym – na
to znaleŸliœmy pomieszczenia
w istniej¹cym budynku. Jednak
na nowe bloki operacyjne oraz
izbê przyjêæ z zapleczem diagnostycznym nie ma ju¿ miejsca i
konieczne s¹ inwestycje. Proszê
pamiêtaæ, ¿e jest to tylko nasza
propozycja.

- Przez szpital, poradnie i
szpitaln¹ izbê przyjêæ przewija
siê rocznie ponad 40 tysiêcy
osób. Pomimo wszelkich starañ,
nie da siê zadowoliæ wszystkich. Oczywiœcie, podejmujemy
dzia³ania w celu poprawy sytuacji, ale Zarz¹d dzia³a dopiero
od roku i trudno go obarczaæ
wszystkimi konsekwencjami z
poprzednich lat. Nie bêdziemy
te¿ odpowiadaæ za to, jak zorganizowana jest s³u¿ba zdrowia, ile
jest pielêgniarek na rynku i jaka
jest œrednia ich wieku. Powiem

Warto podkreœliæ, ¿e w tym roku
po raz pierwszy od kilkunastu lat
szpital przyniós³ zysk.

- Szpital ma bardzo du¿e problemy (dalsza restrukturyzacja i
reorganizacja) i potrzeby, je¿eli
chodzi o sprzêt diagnostyczny.
W tym roku zakupiliœmy wysokospecjalistyczny sprzêt na oddzia³
ortopedii i traumatologii.
Dziêki tym zakupom, funkcjonowanie oddzia³u zosta³o zagwarantowane. Zakupiliœmy tak¿e kilka
nowych kardiomonitorów oraz
nowoczesny aparat ultrasonograficzny do badania serca.

R

- Czy przewiduje Pani zorganizowanie w placówce
Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego?

- Jeden z internautów
nastêpuj¹co okreœla
warunki panuj¹ce
w szpitalu: „brak sprzêtu,
obskurne, przepe³nione
sale, wypalone zawodowo pielêgniarki, które
w niew³aœciwy sposób
zajmuj¹ siê chorymi“.
Czy podejmuje pani
jakieœ dzia³ania, aby
zmieniæ taki stan rzeczy?

dysponowaæ 14 stanowiskami
dla pacjentów.
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- Jak to mo¿liwe, ¿e szpital nie wykonuje operacji
laparoskopowych?
- Posiadamy sprzêt laparoskopowy. Statystyka jest jednak
taka a nie inna. Bêdziemy
staraæ siê zmieniaæ tê sytuacjê.
Wspomnia³am ju¿, jak trudna
obecnie jest sytuacja personalna i kadrowa. W tej chwili jest
wiêcej miejsc pracy dla lekarzy ni¿ chêtnych do ich objêcia.
M³odzi lekarze z wielk¹ ochot¹
wyje¿d¿aj¹ z kraju.

- Zdajemy sobie sprawê z sytuacji,
jaka istnieje na pediatrii. W miarê
posiadanych œrodków podejmujemy dzia³ania, aby choæ trochê
j¹ poprawiæ. Docelowo, oddzia³
pediatrii powinien znaleŸæ siê w
zupe³nie nowym budynku, gdzie
w sposób nowoczesny, zgodny
z obowi¹zuj¹cymi standardami
móg³by funkcjonowaæ. Tym bardziej, ¿e jest to jedyny oddzia³
pediatryczny w powiecie.

- Skoro sprzêt jest, to
znaczy, ¿e nie ma go kto
obs³ugiwaæ?
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- Przedstawia Pani
d³ugofalowe plany rozwoju szpitala, ale czy
widzi siê Pani w tym
miejscu za kilka lat? Czy
zrezygnowa³a Pani ju¿
z politycznych ambicji?

- Co z budynkiem
znajduj¹cym siê naprzeciw szpitala? Stoi pusty
od d³u¿szego czasu.
Czy nie da³oby siê go
ponownie wykorzystaæ
na potrzeby szpitala?

- Trudno mi powiedzieæ. Staramy
siê prowadziæ jak¹œ politykê, ale
nie jesteœmy w stanie wp³ywaæ
na decyzje lekarzy. Proszê wzi¹æ
pod uwagê, ¿e w ubieg³ym roku o
ma³o nie straciliœmy 3 oddzia³ów,
i to by³y nasze problemy kluczowe. Musieliœmy ratowaæ szpital
jako ca³oœæ. Mam nadziejê, ¿e w
kolejnym roku uda nam siê ten
istotny z punktu widzenia pacjentów problem rozwi¹zaæ.
.

technicznym. I tak naprawdê,
na remont nale¿a³oby wydaæ
bardzo du¿e pieni¹dze, a jeszcze wiêksze na przystosowanie
go do obowi¹zuj¹cych wymogów
sanitarno - epidemiologicznych.
Dlatego bardziej op³aca siê
wybudowaæ nawet niewielki pawilon, do którego mog³aby siê
przenieœæ czêœæ szpitala. Dysponujemy spor¹ powierzchni¹ na
ty³ach obiektu, która mog³aby
zostaæ wykorzystana na cele rozbudowy.

- Rodzice narzekaj¹
na ma³o cywilizowane,
a wrêcz skandaliczne
warunki pobytu na oddziale pediatrii. Czy s¹
jakieœ plany odnoœnie
zmiany tej sytuacji?

- A to jest ju¿ absolutnie moja
prywatna sprawa. Nie widzê powodu, by to komentowaæ.
Rozmawiali
Nina Drzewiecka
Jarek So³tysek
Łukasz Fedorczyk

- Budynek rzeczywiœcie stoi pusty. Jest on w³asnoœci¹ gminy.
Jeszcze do niedawna, ze wzglêdu
na dzia³aj¹c¹ tam poradniê, równie¿ go dzier¿awiliœmy. Budynek
znajduje siê jednak w z³ym stanie
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Cały wywiad z Ewą Więckowską możesz obejrzeć
na www.itv.gliwice.pl
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