NASZ ZOZ

Zmiany na lepsze
Od ostatniego wydania kwartalnika minęło niewiele ponad dwa miesiące. Był to, jak co roku okres
wakacyjnego wypoczynku dla personelu przychodni. Również Państwo korzystaliście w tym czasie z uroków wakacyjnych wyjazdów. Potocznie nazywany „okresem ogórkowym” lipiec i sierpień przebiegł
w naszych przychodniach spokojnie i jak zawsze za szybko. Część prac udało nam się zakończyć zgodnie
z harmonogramem, część jeszcze trwa, a nieliczne czekają wciąż na swoją kolej.

Łojewska
W Przychodni Rejonowej przy ul. Łojewskiej 6 udało nam się odnowić całe
wejście frontowe do budynku. Dodatkowo
wymieniliśmy nawierzchnię podjazdu dla
wózków. Stare odpadające płytki zastąpiła
kostka brukowa. Usytuowanie elewacji
frontowej w kierunku północnym oraz
drzewa skutecznie odcinające budynek od
słońca spowodowały, że na barierkach,
cegle klinkierowej, posadzkach i daszkach
nad wejściami zbierały się nieczystości,
mech oraz nalot o zielonkawej barwie.
Wszystkie zanieczyszczenia udało się
usunąć. W ostatnich dniach września
wyprofilowana zostanie kostka na ciągu
pieszym oraz zmodernizowane zostaną
odpływy. Zakres tych prac ma umożliwić
swobodny odpływ wody deszczowej i likwidacje zastoin wodnych występujących
dotychczas po dużych opadach.
Kolejnym etapem prac remontowych
w przychodni przy ul. Łojewskiej miała być
przebudowa rejestracji. Niestety do tej pory
nie udało się rozpocząć tej inwestycji.
Wpłynęła na to przede wszystkim konieczność wykonania pilnych remontów w części
administracyjnej budynku przychodni przy
ul. Tykocińskiej. Czas oraz środki finansowe,
jakie musieliśmy na te prace przeznaczyć
spowodowały czasowe wstrzymanie decyzji
o przebudowie rejestracji przy ul. Łojewskiej.
Nie oznacza to jednak, że z tej przebudowy
całkowicie zrezygnowaliśmy. Przewidywany
obecnie termin prac remontowych w tym
zakresie to grudzień 2013 roku.

Remont na Tykocińskiej
Wspomniany powyżej remont pomieszczeń administracyjnych w budynku przychodni przy ul. Tykocińskiej rozpoczął się
jeszcze w lipcu. Jest to kontynuacja prac
realizowanych latem 2012 roku, kiedy to
udało się odnowić 7 gabinetów. Tym razem
planowane były remonty 5 pomieszczeń.
Trzy z nich są już gotowe. Jestem szczególnie zadowolony z remontu nowego pomieszczenia dla naszego telefonicznego
Centrum Obsługi Pacjenta. Powstało ono
po połączeniu dwóch gabinetów. Większa
powierzchnia pracy i większy komfort był
niezbędny, ponieważ ilość osób pracujących w centrum telefonicznym już wzrosła
do 6, a planowane jest zatrudnianie kolej-

nych 4. Chcemy dzięki temu zwiększyć
komfort obsługi naszych pacjentów. Docelowo rejestratorki zatrudnione w przychodniach nie będą zajmowały się odbieraniem
telefonów, tylko obsługą pacjenta przy
ladzie rejestracji. Dwa pokoje, które w obecnej chwili są remontowane będą służyły
księgowości i płacom. Słowo remont, a nie
odnowienie wydaje się w tym wypadku niezbędne. W pokoju Działu Płac doszło nawet do zapadnięcia się podłogi, więc niezbędne jest ułożenie nowej konstrukcji.
Trzeba pamiętać, że budynek przychodni
pochodzi z 1914 roku i jako taki nigdy nie
był poddany gruntownemu remontowi.
W miejscu, w którym stał kontener na
śmieci postawiliśmy nowa wiatę. W związku z wejściem w życie na terenie m.st.
Warszawy w dniu 01.02.2014 roku, ustawy
śmieciowej przy każdej naszej przychodni
pojawią się kontenery służące do gromadzenia posegregowanych odpadów. Ten
sam system, tylko oparty na mniejszych
pojemnikach wprowadzimy wewnątrz administrowanych przez nas budynków.

Neony
Zakończyliśmy już montaż prawie wszystkich neonów. Przypomnę, że zawisły one
na budynkach przychodni przy ul. Rembielińskiej, Łojewskiej i Poborzańskiej. Ich grafika jest dokładnie taka sama jak neonów
umieszczonych na elewacji Kompleksu Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” oraz
Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Balkonowej. Mamy nadzieję,
że zwiększy się dzięki temu identyfikacja
naszych budynków i oferty w Państwa świadomości, a osobom, które pierwszy raz
korzystają z naszych usług łatwiej będzie
trafić pod właściwy adres. W tej chwili trwają
ostatnie prace związane z podłączeniem
neonów do zasilania. Planowane uruchomienie wszystkich 9 neonów powinno
nastąpić około połowy października.

Parking
W chwili oddawania tego numeru kwartalnika do druku powinna rozstrzygnąć się
kwestia możliwości wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy Kompleksie
Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka”.
Staramy się umożliwić Państwu jak najwygodniejsze dotarcie na zajęcia. Stąd wybu-

Kwartalnik Pacjenta

dowanie przejścia pomiędzy parkingiem
Przychodni Rehabilitacyjnej, a ciągiem pieszym wzdłuż całego Kompleksu Rehabilitacyjnego. Jednak obserwując sytuację
przy samym basenie staramy się również
tutaj zwiększyć komfort pozostawienia
samochodu. Nie będzie to oczywiście całkowicie rozwiązywało problemu, ale jeżeli
choć trochę poprawi obecny stan rzeczy
będziemy zadowoleni.
Kolejny parking w przypadku, którego
posiadamy już zgodę na budowę będzie
utworzony na tyłach budynku Przychodni
przy ul. Tykocińskiej. Trzeba pamiętać, że
poza pacjentami, w budynku pracę wykonuje około 35 osób. Poza tym na chodnikach przed budynkiem parkują trzy służbowe samochody zoz-u. Parking przy ul. Tykocińskiej zmieści na stałe 10 samochodów.
Powinno to w naszej ocenie, definitywnie
rozwiązać problem braku wolnych miejsc,
który dziś od czasu do czasu może dotykać naszych pacjentów, pracowników
zoz-u, okolicznych mieszkańców oraz osób
korzystających z hospicjum domowego
znajdującego się vis a vis budynku przychodni. Całość inwestycji parkingowych
chcemy zakończyć w listopadzie.

Nowi lekarze
Miło jest nam poinformować, że w ostatnim okresie rozpoczęliśmy lub lada dzień
rozpoczniemy współpracę z nowymi lekarzami. Witamy w naszej załodze Pana doktora Cezarego Szczęśniaka. Pan doktor
przyjmuje w poradni urologicznej Przychodni Rejonowej przy ul. Rembielińskiej.
Natomiast poradnię dziecięcą Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Tykocińskiej wzmocnią wkrótce dwie Panie doktor.
Kwestie godzin i dni pracy uzgodnimy w ciągu najbliższych dni. Jest to dla nas sprawa
szczególnie ważna, ponieważ temperatura
za oknem spada obecnie bardzo szybko
i okres jesienno-zimowych infekcji może
rozpocząć się w tym roku o wiele wcześniej
niż zazwyczaj. To oczywiście nie kończy
naszych poszukiwań. Cały czas jesteśmy
otwarci i chętnie zatrudnimy na korzystnych
warunkach następnych lekarzy internistów
i pediatrów.
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