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Zmiany na lepsze
Zobowiązania podjęte przez naszych pracowników zaczęliśmy realizować sukcesywnie krok po kroku.
Proces poprawy sytuacji służby zdrowia jest bardzo podobny do procesu leczenia pacjenta. Najpierw
diagnoza, szybka reakcja na największe zagrożenia, a następnie długotrwałe leczenie i profilaktyka. Etap
rozpoznawania sytuacji i szybkich reakcji na „zagrożenia życia zoz-u” mamy już za sobą. W okresie ostatnich
dwóch miesięcy tych „leków” zaaplikować musieliśmy dużo, ale pierwsze efekty naszej pracy są już widoczne.
W okresie wakacyjnym, z uwagi na mniejszą liczbę pacjentów będzie niewątpliwie łatwiej wprowadzać nowe
rozwiązania.

Remont na pływalni
W kwietniu i w maju przeprowadziliśmy
remont dwóch pomieszczeń prysznicowych
na terenie Kompleksu Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”. Remont okazał się
niezbędny, ponieważ ściany wykonane z płyt
gipsowo-kartonowych nie wytrzymały intensywnej eksploatacji ostatnich dwóch lat,
kiedy zamknięty był basen przy ul. Łabiszyńskiej. Zakres remontu obejmował zerwanie całej podłogi i ściany zewnętrznej
pomieszczenia prysznicowego, wymianę
odpływów, osuszenie wylewki betonowej,
zabezpieczenie powierzchni specjalną
żywicą izolacyjną i odtworzenie na nowo
ściany, podłogi i wylewek prysznicowych.
Inwestycje staraliśmy się przeprowadzić
przy jak najmniejszych utrudnieniach dla
osób korzystających z pływalni. W związku
z tym w przebieralni męskiej pracowaliśmy
w okresie Świąt Wielkanocnych, a w przebieralni damskiej w czasie weekendu majowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł
60 000 zł i został sfinansowany ze środków
własnych SZPZLO Warszawa-Targówek.

Zatrudnienie lekarzy
pediatrów i internisty
Realizując plan rozwinięcia działalności
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej podjęliśmy intensywne poszukiwania lekarzy internistów i lekarzy pediatrów. Miło jest mi poinformować, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy rozpoczęliśmy współpracę z trzema pediatrami
(w sumie w wymiarze 2,1 etatu), oraz
z jednym internistą (0,4 etatu). Zdajemy
sobie sprawę, że nie zaspokaja to oczekiwań naszych pacjentów, w związku
z czym nie poprzestajemy w poszukiwaniach i zapraszamy kolejnych lekarzy
do współpracy z naszym zakładem.
Nowo zatrudnieni lekarze wzmocnią
POZ w przychodniach przy ul. Łojewskiej,
Poborzańskiej i Rembielińskiej.

Podstawowa Opieka Zdrowotna
dla dzieci w Przychodni
przy ul. Poborzańskiej
Działalność Podstawowej Opieki
Zdrowotnej przy ul. Poborzańskiej była
prawnie uregulowana już od początku
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funkcjonowania przychodni. Brak pediatrów w tej przychodni był związany
z funkcjonowaniem POZ-tu przy ul. Majowej. Z chwilą połączenia dwóch zoz-ów
przeprowadziliśmy analizę struktury organizacyjnej, w wyniku której postanowiliśmy przywrócić pierwotnie planowany
zakres świadczeń pediatrycznych na ul.
Poborzańskiej. Naszą decyzję przyśpieszył raport rzeczoznawcy sanitarnego
i Sanepid-u, z których jednoznacznie
wynikało, że dalsze świadczenie usług
medycznych w budynku przy ul. Majowej
będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem
przeprowadzenia generalnego remontu
tej przychodni, który polegałby praktycznie na wyburzeniu starego i postawieniu
nowego budynku. Rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie POZ dla dzieci i młodzieży nastąpiło w dniu 1 czerwca br.
W tym miejscu trzeba wspomnieć
o wielkiej pomocy, którą otrzymaliśmy
ze sklepu Ikea Targówek, który w ramach
zawartego porozumienia przekazał nam
całkowite wyposażenie dwóch kącików
zabaw w pocekalniach dla dzieci zdrowych
i dzieci chorych. Dzięki temu finalny
koszt utworzenia nowej poradni zamknął
się w kwocie 30 000 zł. Inwestycja ta
została w całości sfinansowana ze środków własnych SZPZLO Warszawa-Targówek. Dokładniejszy opis funkcjonowania
nowego POZ-tu zawarty jest na stronie 12.

Remont na Łojewskiej
(rozbudowa alergologii,
laryngologii i kardiologii)
Kolejna rozpoczęta i trwająca aktualnie inwestycja to remont w Przychodni
przy ul. Łojewskiej. Chodzi dokładnie
o przygotowanie nowych gabinetów dla
Poradni Alergologicznej dla Dzieci i związaną z tym modernizację w Poradniach
Kardiologicznej i Laryngologicznej.
Głównym powodem tego remontu był
brak komfortu pracy w Poradni Laryngologicznej, wymagany szczególnie podczas badania słuchu. Modernizacja przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy
obejmuje wyremontowanie pomieszczeń
w piwnicy i przeniesienie tam z pomieszczeń na parterze czterech sterylizatorów.
Ten etap został już wykonany. Druga
część inwestycji obejmuje wyremontowanie opuszczonych gabinetów i przygotowanie ich do potrzeb Poradni Alergologicznej. Obecnie czekamy na oferty potencjalnych wykonawców. Na koniec zwolnione przez Poradnię Alergologiczną
pomieszczenia przejmie Poradnia Kardiologiczna i w miarę możliwości Laryngologiczna. Towarzyszyć temu będzie
remont całego skrzydła przychodni,
w którym te poradnie się znajdują.
Przewidujemy, że całość inwestycji
zakończymy do 31 sierpnia br. Co do finalnych kosztów trudno się w dniu dzisiej-
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szym wypowiadać. Jedno jest pewne.
Środki na ten cel zostaną wydatkowane z
konta SZPZLO Warszawa-Targówek.

Podpisanie
umowy projektowej
dla Remiszewskiej
Kolejnym projektem, który obecnie
realizujemy jest wykonanie dokumentacji
projektowej na potrzeby przeniesienia
świadczeń medycznych z Przychodni
przy ul. Tykocińskiej do Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego przy ul. Remiszewskiej. Chodzi dokładnie o POZ i gabinet stomatologiczny. Dodatkowo chcielibyśmy rozszerzyć zakres świadczonych
na ul. Remiszewskiej usług o protetykę
i ortodoncję. Umowę związaną z realizacją
projektów, kosztorysu i uzgodnień z odpowiednimi służbami już podpisaliśmy.
Określony w niej termin zakończenia
prac to 31 sierpnia br. Mamy nadzieję,
że środki na prace budowlane otrzymamy
w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Sam projekt,
który sfinansowaliśmy ze środków własnych SZPZLO Warszawa-Targówek
to koszt 30 000 zł.

Renegocjacje umów z NFZ
Dobiegły końca renegocjacje umów,
które mamy podpisane z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Podstawą do negocjacji było wykonanie świadczeń za pierwszy kwartał 2012 roku. Z tego względu
staliśmy na nieco gorszej pozycji, ponieważ był to dla naszego zakładu okres

łączenia się SZPZLO Warszawa-Bródno
i SZPZOZ Warszawa-Targówek. Mimo
wszystko wykonane w tamtym okresie
nadwykonania przełożyły się na dodatkowe
środki finansowe, które przyznano nam
od 1 czerwca do końca 2012 roku. Najwięcej na renegocjacji umów skorzystała
rehabilitacja, ortopedia, chirurgia, urologia,
endokrynologia, ginekologia i położnictwo,
oraz stomatologia. W tych zakresach
będziemy chcieli w związku z tym dokonać pewnych zakupów sprzętu, tak żeby
świadczenia były wykonywane w jeszcze
bardziej komfortowych warunkach, a proces leczenia był jeszcze bardziej skuteczny. Wobec doniesień medialnych
opisujących sytuację finansową w polskiej
służbie zdrowia jako bardzo złą, fakt
wygospodarowania jakichkolwiek dodatkowych środków w budżecie Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia należy w naszej ocenie uznać
za duży sukces.

Medycyna Szkolna
Miło jest mi poinformować, że jako
jedyni na terenie Targówka podjęliśmy
decyzję o kontynuacji zabezpieczenia
medycznego w szkołach podstawowych
w czasie prowadzonej w nich akcji „Lato
w mieście 2012”. Wyszliśmy z założenia,
że bezpieczeństwo dzieci jest najwyższym
dobrem, które jesteśmy zobligowani
zagwarantować rodzicom wysyłającym
swoje pociechy do szkół w czasie wakacji.
W tych placówkach, które mają z nami
podpisane umowy (Szkoła Podstawowa
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nr 28, Szkoła Podstawowa nr 52, Szkoła
Podstawowa nr 114) opieka pielęgniarki
będzie przez nas zapewniona w ramach
dotychczasowej współpracy.
Jak Państwo widzicie, staraliśmy się
w czasie drugiego kwartału realizować
założone wcześniej projekty. Część
z nich już się zakończyła, a w kilku przypadkach proces inwestycyjny zaczęliśmy. Chciałbym wyrazić nadzieję, że
wszystkie przeprowadzone przez nas
zmiany wpłyną pozytywnie na odbiór
naszej oferty w Państwa oczach.
Trzeci kwartał to głównie okres wakacyjny, czas urlopów i wypoczynku. Tak
będzie również w SZPZLO Warszawa-Targówek. Robimy oczywiście wszystko, żeby
dostęp do świadczeń medycznych był
na niezmienionym poziomie, ale zdajemy
sobie sprawę, że urlopowe plany naszych
pracowników mogą w jakimś stopniu
wydłużyć kolejki.
W trzecim kwartale (wrzesień) będziemy również obchodzić 5-lecie Kompleksu
Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”.
Przygotowujemy w związku z tym dla Państwa cykl imprez promujących zdrowy styl
życia.
Już dziś zapraszam
do śledzenia naszej strony

www.zoztargowek.waw.pl
gdzie umieścimy szczegółowy
plan i przebieg uroczystości.
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