Drodzy Czytelnicy!
rugi kwartał bieżącego roku upłynął nam
na kontynuacji prac podjętych w lutym
i marcu. Najważniejsze dla nas było
zakończenie rozliczeń za 2011 rok i pierwszy kwartał
2012 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia tegoroczne udało się nam rozliczyć w 100 %,
a za rok poprzedni uzyskaliśmy zapłatę nadwykonań
na poziomie 80 %. Zważywszy na trudności finansowe,
które w związku z kryzysem dotykają inne sfery życia,
z osiągniętego efektu negocjacji jesteśmy wysoce
usatysfakcjonowani.
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25 maja już po raz piąty zorganizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową
Nr 42 Piknik Rodzinny, którego celem była promocja zdrowego stylu życia
i rodzinnego spędzania wolnego czasu na powietrzu. Przygotowaliśmy dla dzieci
kilogramy słodkich niespodzianek i jeszcze więcej atrakcji na scenie i nie tylko.
Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani Joannie Mroczek – Wice
Przewodniczącej Rady Dzielnicy Targówek oraz Przewodniczącej Rady Społecznej SZPZLO Warszawa-Targówek i Pani Annie Nadolskiej – Dyrektor Szkoły
Nr 42 za pomoc w organizacji pikniku. Dziękuję również Pani Iwonie Wujastyk
– Radnej m.st. Warszawy, Panu Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych
i Zdrowia w Dzielnicy Targówek – Andrzejowi Dębskiemu i Panu Cezaremu Flipowiczowi – Prezesowi firmy Rota za skorzystanie z naszego zaproszenia
i wspólną zabawę. Dziękuję również wszystkim pracownikom SZPZLO WarszawaTargówek, a w szczególności Pani Iwonie Puchalskiej – Kierownik Komórki Promocji Zdrowia i Marketingu SZPZLO Warszawa-Targówek i Panu Markowi
Grodzkiemu – Kierownikowi Kompleksu Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”
za okazane osobiste zaangażowanie w procesie przygotowania i realizacji pikniku. Szczegółowy opis festynu wraz ze zdjęciami znajdziecie Państwo w dalszej
części Kwartalnika Pacjenta oraz na stronie internetowej www.zoztargowek.waw.pl
ramach poprawy wizualizacji trzech aptek, którymi administrujemy,
zakupiliśmy i zamontowaliśmy na budynkach przychodni przy
ul. Poborzańskiej, ul. Łojewskiej i ul. Rembielińskiej trzy krzyże
apteczne, które mają Państwu przypominać, że z receptą nie ma potrzeby wychodzić
poza budynek przychodni. Ceny leków refundowanych są w tej chwili w każdej
aptece takie same, a ceny leków pełnopłatnych ustaliliśmy na poziomie konkurencyjnym w stosunku do innych aptek. Kolejnym krokiem będzie instalacja
neonów oraz tablic informacyjnych na budynkach przychodni w celu uatrakcyjnienia ich wyglądu i zwiększenia ich rozpoznawalności.
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Bardzo istotnym z punktu widzenia funkcjonowania zoz-u było rozpoczęcie
świadczenia usług dla pacjentów z dniem 1 czerwca w Poradni Podstawowej
Opieki Zdrowotnej na parterze Przychodni przy ul. Poborzańskiej 6. Wiązało się
to z zamknięciem Przychodni przy ul. Majowej. Poprawiliśmy dzięki temu komfort
pracy lekarzy i personelu medycznego, a dzieciom na pewno milej jest oczekiwać
na wizytę w utworzonej od podstaw kolorowej i pełnej zabawek poczekalni.
W tym miejscu należą się słowa uznania i bardzo gorące podziękowania dla
sklepu IKEA Targówek, który w pełni pokrył koszty wyposażenia poczekalni
nowego POZ. Dziękujemy serdecznie Paniom Grażynie Świat oraz Agnieszce
Długołęckiej za okazane serce i zauważone przez cały personel emocjonalne
zaangażowanie w projekt.
ealizując plany inwestycyjne, w drugim kwartale dokonaliśmy szeregu
adaptacji, remontów i modernizacji. O ich szczegółach możecie
Państwo przeczytać na stronach 10 i 11. Łączny koszt wszystkich
prac, które nadzorowaliśmy i sfinansowaliśmy ze środków SZPZLO WarszawaTargówek wyniósł 120 000 zł. W trzecim kwartale, chcielibyśmy odebrać
i przedłożyć do akceptacji projekt przebudowy Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej 14, z nadzieją, że do końca tego roku uda się
nam pozyskać środki na ten cel z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
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AKTUALNOŚCI
V Festyn Rodzinny:
Radosny Targówek – kolorowy
świat, tu ze swoim zdrowiem
jestem za pan brat
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WYDARZENIA KULTURALNE
Bródnowski Uniwersytet
III Wieku
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REHABILITACJA
Wodne atrakcje na wakacje
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NASZ ZOZ
Zmiany na lepsze
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Majowa na Poborzańską
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SPECJALISTA RADZI
Najpierw mówi, potem
czyta i pisze, czyli o rozwoju
kompetencji językowych
dziecka
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NASI PRACOWNICY
Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej 2012
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MEDYCYNA PRACY
Pracownia Badań
Kierowców
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PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
Badania cytologiczne
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Szkoła Rodzenia
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