Drodzy Czytelnicy,
ddajemy dziś do Państwa rąk trzeci numer
kwartalnika w tym roku. Mamy nadzieję,
że znajdą w nim Państwo interesujące
informacje z zakresu medycyny, promocji zdrowia,
realizacji programów profilaktycznych oraz coś więcej.
Tym czymś więcej chcielibyśmy, żeby były interesujące
wydarzenia, a także opis ciekawych inicjatyw i projektów.
Szczególnie zachęcam do skorzystania z bezpłatnych
programów szczepień ochronnych przeciwko grypie
dla osób powyżej 65 roku życia oraz zajęć szkoły rodzenia dla przyszłych mam.
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Z racji zakończonych wakacji w Kwartalniku przeważają informacje dotyczące
naszej letniej aktywności. Naszą główną troską w lipcu i sierpniu było zabezpieczenie obsady lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkich przychodniach. W związku
z wyjazdami urlopowymi i łagodniejszą pogodą zapotrzebowanie na pomoc
medyczną w sposób naturalny zmalało. Pozwoliło to również naszym pracownikom
wypocząć po trudnym pierwszym półroczu. Mamy jednak nadzieję, że urlopy
w przychodniach nie wpłynęły negatywnie na Państwa oczekiwania i potrzeby.
Okres wakacji dla pracowników przychodni to wzmożony czas pracy dla
pracowników administracji. Dział Rejestru Usług Medycznych podsumował
pierwsze półrocze. Przygotowaliśmy dla Narodowego Funduszu Zdrowia raporty
dotyczące wykonanego planu we wszystkich zakresach. Na podstawie uzyskanych
wyników złożyliśmy wnioski o tzw. zbilansowanie umowy (występuje wtedy, gdy
nadwykonaniem z jednego zakresu chcemy sfinansować niewykonanie
w innym), a w przypadku, gdy w zakresie jednej umowy występują jedynie nadwykonania, wnioskujemy o ich wypłatę. Teoretycznie czas na rozliczenie pierwszego półrocza minął 15 sierpnia, ale praktycznie finalizowanie złożonych wniosków następuje w drugiej połowie wpaździernika. Z uwagi na to, że tych wnioskowanych nadwkonań zrealizowaliśmy w pierwszym półroczu na łączna kwotę
300 000 zł, mamy nadzieję na ich 100 % wypłatę.
wakacje mogliśmy również odnotować zmianę na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Pana Jacka Paszkiewicza
zastąpiła Pani Agnieszka Pachciarz. Jak i czy zmieni się polityka
NFZ? Czy ta zmiana będzie miała wpływ na funkcjonowanie zoz-u na Targówku?
Na odpowiedzi przyjdzie nam zapewne poczekać. Problemy dotyczące służby
zdrowia w Polsce są cały czas w mediach głośno omawiane, a w środowisku
takim jak Dzielnica Targówek boleśnie odczuwane. Mamy w związku z tym
nadzieję, że nowa Pani Prezes bez zbędnej zwłoki wprowadzi rozwiązania, które
w sposób pozytywny odczujecie Państwo jako pacjenci oraz my, jako pracownicy
służby zdrowia. Odchodzącemu Prezesowi należą się podziękowania za
wszystko, co dla rozwoju systemu służby zdrowia zrobił. Trzeba podkreślić,
że Pan Jacek Paszkiewicz był najdłużej urzędującym prezesem NFZ i przez wiele
miesięcy potrafił bronić swoich racji. Nowej Pani Prezes życzymy wytrwałości
i wielu potrzebnych nam wszystkim trafnych decyzji.
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Konsekwencją opisanej powyżej zmiany jest odwołanie Pani Barbary Misińskiej ze stanowiska Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ta decyzja ma dla naszego zoz-u niewątpliwie
duże znaczenie. To oddział mazowiecki decyduje o wysokości naszego kontraktu, akceptuje lub odrzuca nasze wnioski o nadwykonania. Okres współpracy z mazowieckim oddziałem funduszu, zarządzanym przez Panią Barbarę
Misińską oceniam bardzo pozytywnie. W latach 2008 – 2010 próbowano wdrożyć system pozwalający na coroczne podnoszenie kontraktu do wysokości faktycznego wykonania usług za rok poprzedni, we wszystkich podmiotach służby
zdrowia na Mazowszu. Odpowiednie gospodarowanie finansami, oraz determinacja Pani Dyrektor w odzyskiwaniu środków za pacjentów spoza województwa
mazowieckiego pozwalała na realizację wypłaty nadwykonań w wysokości
od 80 do 100%. Bardzo dobrze oceniane były również cykliczne spotkania
z Panią Dyrektor, na których jako dyrektorzy zoz-ów mogliśmy ustalić wspólną
strategię realizacji świadczeń na kolejne półrocza. Liczę na to, że następca Pani
Dyrektor, będzie na tym stanowisku, co najmniej równie skuteczny.
Jak Państwo widzicie wakacje, które kojarzą się z okresem wypoczynku,
przyniosły w zakresie służby zdrowia bardzo poważne zmiany personalne.
Mając nadzieję, że emocje towarzyszące nam do końca roku będą miały
jedynie pozytywny charakter, zapraszam do lektury kwartalnika.
Marcin Jakubowski
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek

JESIEŃ 2012
W numerze:
WYDARZENIA KULTURALNE
Bródnowski Uniwersytet
II Wieku

4

PROGRAMY
PROFILAKTYCZNE
Szkoła Rodzenia

5

Szczepienia przeciwko
pneumokokom

8

Szczepienia przeciwko
grypie dla osób powyżej
65 roku życia

14

REHABILITACJA
Zajęcia dla dzieci w wodzie
– pływanie niemowląt

6

SPECJALISTA RADZI
Mowa i ruch, czyli o rozwoju
językowym i motorycznym
dziecka
10
Dlaczego warto się
odchudzać

17

NASZ ZOZ
Zmiany na lepsze

12

WARTO WIEDZIEĆ
Aparaty słuchowe
– Czym możemy państwa
zaskoczyć

13

Dobry Rodzic – Dobry Start

16

Specjalistyczny Sklep
Zaopatrzenia Medycznego

18

