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Zmiany na lepsze
Wakacje sprzyjają wypoczynkowi, a w zakładach opieki zdrowotnej remontom. Mniejsza ilość
pacjentów i lekarzy w gabinetach pozwala na odnowienie wnętrza i wykonanie niezbędnych
napraw. Poza tym zakończenie pierwszego półrocza to czas podsumowania połowy planu finansowego. Mimo wakacji, udało nam się zrealizować zaplanowane inwestycje, które powinny w
naszej ocenie przynieść wyraźną poprawę efektywności świadczonych przez nas usług.
Gotowy projekt
dla Remiszewskiej
Z niewielkim, tygodniowym opóźnieniem zakończyliśmy prace nad projektem i kosztorysem przebudowy przychodni przy ul. Remiszewskiej 14 w celu
przeniesienia do odnowionego budynku
świadczeń medycznych udzielanych w przychodni przy ul. Tykocińskiej 34. O powodach tych przenosin pisaliśmy już w poprzednich wydaniach kwartalnika. Finalny koszt przedmiotowych prac oszacowany został w kosztorysie na kwotę
100 000 zł. Z uwagi na brak możliwości
sfinansowania inwestycji ze środków
własnych, zwróciliśmy się już o pomoc
do Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy. Modernizacja obejmuje remont dwóch skrzydeł przychodni.
W efekcie chcielibyśmy stworzyć 10 gabinetów na potrzeby pacjentów dorosłych i dzieci w ramach Podstawowej
Opieki Zdrowotnej (interniści i pediatrzy).
W drugim skrzydle planujemy świadczyć
usługi stomatologiczne, z tym że obecnie
w przychodni przy ul. Tykocińskiej mamy
jeden gabinet, a przy ul. Remiszewskiej
chcielibyśmy stworzyć trzy. Przy okazji
nowe gabinety chcielibyśmy wykorzystać
do świadczenia usług ortodonty i protetyka. Mamy nadzieję, że odpowiedź na
nasz wniosek o dofinansowanie otrzymamy ze strony miasta najpóźniej do
końca pażdziernika. Pozwoliłoby to
zakończyć prace budowlane do końca
2012 roku.

Inwestycje informatyczne
Nierozerwalnie związane z przebudową
przychodni przy ul. Remiszewskiej 14
jest zainstalowanie w niej infrastruktury
informatycznej, która pozwoli na rejestrację usług medycznych w formacie zgodnym z systemem wykorzystywanym
obecnie w przychodniach przy ul. Rembielińskiej, ul. Poborzańskiej i ul. Łojewskiej. To samo dotyczy przychodni przy
ul. Balkonowej 4. Różnice pomiędzy
przychodniami wynikają z rozwiązań
przyjętych w SZPZLO Warszawa-Bródno
i SZPZOZ Warszawa-Targówek, które
połączyły się na początku tego roku, two-
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Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny ul. Remiszewska 14 – tam planujemy
otworzyć nowoczesne poradnie POZ dla dorosłych i dzieci oraz stomatologiczną.
rząc SZPZLO Warszawa-Targówek. Realizacja tej inwestycji umożliwi realizację
projektu opisywanego powyżej oraz
ujednolici system raportowania danych
w całym zakładzie, co wygeneruje oszczędności rzędu 50 000 zł (koszt rocznej
obsługi oprogramowania w przychodniach SZPZOZ Warszawa-Targówek).
Otrzymaliśmy już ofertę finansową w tym
zakresie, ale ponieważ kwota znacząco
przewyższa nasze szacunki, podjęliśmy
proces negocjacji. Niewątpliwie projekt
ten musimy zrealizować w tym roku.
W związku z tym liczymy się z koniecznością sfinansowania pełnej kwoty ze
środków własnych zoz-u.

Remont i odnawianie
gabinetów na Łojewskiej
Rozpoczął się już przedostatni etap
remontu w przychodni przy ul. Łojewskiej. Przypomnę tylko, że w wyremontowanych pomieszczeniach chcielibyśmy utworzyć dwa gabinety na potrzeby
poradni alergologicznej. Dzięki temu
dodatkowe pomieszczenia i więcej ciszy
niezbędnej do badań diagnostycznych

zyska poradnia audiologiczna. Niezależnie od tego postaramy się odnowić
pomieszczenia tej poradni oraz sąsiadującej z nią poradni kardiologicznej.
Na tym oraz na wyposażeniu nowych
gabinetów alergologicznych będzie polegał czwarty, ostatni etap prac. Planowane zakończenie tej inwestycji powinno
nastąpić około 15 października, a całkowity koszt prac wyniesie około 30 000 zł.
Środki te pochodzą całkowicie ze funduszy własnych SZPZLO Warszawa-Targówek.
Wykorzystując okres urlopowy, rozpoczęliśmy również odnawianie gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w części wykorzystywanej przez dzieci
chore. Prace polegają na odmalowaniu
ścian i sufitów, wymianie podłóg, oświetlenia i tzw. „białego montażu”. Mamy
nadzieję, że efekt we wszystkich przeznaczonych do odnowienia gabinetach
będzie zauważalny do końca października. Ponieważ prace te mają mieć charakter rotacyjny, kolejną przychodnią,
w której pojawią się malarze będzie
ośrodek przy ul. Remiszewskiej 14.

Kwartalnik Pacjenta

NASZ ZOZ
Mniej zacieków na Tykocińskiej
Kończymy również prace w budynku
przy ul. Tykocińskiej 34. Sześć gabinetów
wykorzystywanych przez różne oddziały
administracji zoz-u zyskało świeżą biel
na ścianach, nowe wykładziny i energooszczędne oświetlenie. Prace te były niezbędne, ponieważ dopiero w zeszłym roku
przeprowadzono w tym budynku remont
dachu, dzięki czemu zakończyło się
zalewanie wnętrza budynku przy każdym
większym deszczu. Niestety zwlekanie
z remontem dachu spowodowało liczne
zacieki, czego efektem było pojawienie się
zmian grzybiczych na ścianach, a nawet
odpadanie tynku. Tam gdzie było to możliwe zmiany na ścianach zakrywano meblami, ale w jednym z pomieszczeń zniszczenia były tak duże, że niezbędne okazało się całkowite skucie (aż do warstwy
cegieł) tynków wewnętrznych. W takich
warunkach dalej nie można było skutecznie pracować. W przyszłym roku planujemy remont kolejnych sześciu gabinetów.
Całkowity koszt niniejszych prac, rozłożony na dwa lata, wyniesie 60 000 zł.
Inwestycja jest całkowicie sfinansowana

ze środków własnych SZPZLO Warszawa-Targówek.

Centrum telefoniczne
Miło jest mi Państwa poinformować,
że jako pierwsi wśród warszawskich
publicznych zakładów opieki zdrowotnej
podjęliśmy decyzje o utworzeniu centrum
telefonicznego. Będzie się ono mieściło
w budynku przy ul. Tykocińskiej 34.
Dzwoniąc pod jeden numer telefonu
będzie można zapisać się na wizytę do
lekarza, uzyskać informacje o godzinach
przyjęć lub rozwiać inne wątpliwości.
Od połowy października usługa ta powinna być możliwa dla czterech przychodni,
a od nowego roku już dla wszystkich placówek. Planujemy zatrudnienie na początek dwóch osób do obsługi centrum
na każdą z dwóch zmian. Po analizie
skuteczności naszego pomysłu będziemy chcieli zwiększać to zatrudnienie,
aż do całkowitego wyeliminowania konieczności dzwonienia do rejestracji. Służyć będą temu również aparaty telefoniczne ustawione w każdej z przychodni,
z których będzie można po podniesieniu

słuchawki połączyć się bezpośrednio
z pracownikiem centrum. Mam nadzieję,
że pierwsze efekty tego projektu zauważycie Państwo w grudniu br. Za wszelkie
uwagi i sugestie w zakresie skuteczności
tego pomysłu będziemy bardzo wdzięczni.

Jak Państwo widzicie konsekwentnie realizujemy założone projekty inwestycyjne. Mamy nadzieję,
że postęp prac będzie widoczny,
a jej efekty odczuwalne przez naszych pacjentów jak najszybciej.
O ile udałoby się nam w tym roku
zrealizować wszystkie inwestycje
budowlane, pozwoli to osiągnąć
standard pomieszczeń umożliwiający rozpoczęcie inwestycji w sprzęt
medyczny. Wtedy usługi będą
świadczone nie tylko w ładnych
i przestronnych gabinetach, ale
również szybciej i jeszcze skuteczniej w porównaniu ze stanem obecnym.
Marcin Jakubowski
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek

BEZPŁATNE BADANIA DLA KOBIET

ZRÓB CYTOLOGIĘ
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA-TARGÓWEK

zaprasza Panie w wieku 25 – 59 lat

na bezpłatne badania cytologiczne do:
 Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej
ul. Remiszewska 14
tel. 22 679 01 47
 Poradni Ginekologiczno-Położniczych
w Przychodniach Rejonowo-Specjalistycznych
ul. Rembielińska 8
tel. 22 519 13 70
ul. Łojewska 6
tel. 22 811 42 91 wew.105
Badanie cytologiczne pozwala wykryć stadia przedrakowe oraz wczesne
postacie raka szyjki macicy. Bezpłatne badanie przysługuje co 3 lata.

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia
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