P R O T O K Ó Ł NR 92/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 8 września 2016 roku
W
posiedzeniu
uczestniczyli
członkowie
Zarządu,
zgodnie
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak. Powitał
zebranych, przedstawił tematykę posiedzenia.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Bieżące funkcjonowanie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
4.Przyjęcie dotacji Gminy Biała Rawska na rzecz Powiatu Rawskiego w
wysokości 95 000 zł.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1430 dokonał Starosta
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono.
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również
uwag nie zgłoszono.
Ad. 3 Bieżące funkcjonowanie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Pan Starosta poinformował zebranych, iż o godzinie 1300 odbyło się spotkanie
robocze z kierownikami robót, inspektorami nadzoru, przedstawicielem
wykonawcy robót termomodernizacyjnych budynków szpitala. Na spotkaniu
omówiono stan zaawansowania robót ich organizację i wpływ na bieżące
funkcjonowanie szpitala.
Następnie głos zabrał Pan Jacek Nowakowski, prezes Zarządu AMG Centrum
Medyczne. Wyraził zadowolenie z faktu , iż roboty termomodernizacyjne są
realizowane. Powodują one co prawda określone trudności w funkcjonowaniu
szpitala, ale w efekcie przyniosą znaczą poprawę warunków lokalowych i
estetyki budynku. Wspomniał też, iż planuje jednocześnie wykonać szereg robót
dodatkowych, nie przewidzianych w termomodernizacji, ale koniecznych do
wykonania. Będzie to malowanie sal oddziału wewnętrznego, roboty drenażowe
przy budynku pulmologii, prowadzące do skutecznego osuszenia piwnic
budynku, a także wykonanie wewnętrznej sieci gazowej. Planuje też dokonanie
prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie szpitala, oraz robót rozbiórkowych
zbędnych budynków.

Koncepcja dalszego funkcjonowania szpitala jest przez Dzierżawcę nadal
opracowywana. Pan Nowakowski poinformował też zabranych o tym, iż w
szpitalu następuję zmiany kadrowe. Jest zatrudniony m.in. nowy ordynator
oddziału pulmologii. Zmiany personalne będą trwały nadal, planuje też dalszą
ale już nieznaczną redukcję zatrudnienia.
Pan Jarosław Kobierski, członek Zarządu, zapytał o badania diagnostyczne
wykonywane w szpitalu na rzecz jego pacjentów. Odpowiedzi udzielił Dyrektor
ds. lecznictwa , lek. med. Jerzy Szebla. Stwierdził iż szpital wykonuje konieczne
badania specjalistyczne pacjentom. W przypadku braku możliwości wykonania
określonych badań, pacjenci przewożeni są do szpitala im. Kopernika w Łodzi, z
którym jest podpisana umowa na przeprowadzanie takich badań na rzecz
pacjentów rawskiego szpitala. Dyrektor Szebla wspomniał również, iż od
pewnego czasu , w trybie awaryjnym , w związku z rozwiązaniem umowy przez
NFZ z podmiotem leczniczym dotychczasowo zapewniającym nocną i
świąteczną pomoc lekarską, szpital przejął te obowiązki. Szpital nie był
przygotowany kadrowo na to zadanie i prawidłowe jego wypełnianie niesie
trudności organizacyjne. Dotyczą one zwłaszcza wyjazdów lekarzy do
pacjentów w terenie.
Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski zadał pytanie czy szpital przystąpi do
konkursu NFZ na świadczenie usług NPL na terenie powiatu rawskiego.
W odpowiedzi dyr. Szebla stwierdził , iż w związku ze zbyt małą populacją na
terenie powiatu, poniżej 50 tys. osób, usługi te są kontraktowane w zbyt niskiej
wysokości, nie zapewniającej zwrotu kosztów z tym związanych. W sytuacji
gdy prowadzone są liczne konieczne działania zmierzające do zbilansowania
kosztów funkcjonowania szpitala, tak aby nie generował dalszych strat, może
być to bardzo trudne. Gdyby udało się włączyć do kontraktu populację gminy
Głuchów, obsługiwanej przez nasze ratownictwo medyczne, sytuacja była by o
wiele bardziej korzystna.
Pan Jarosław Kobierski stwierdził, iż ma wiele sygnałów o tym , że jakość
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital uległa w ostatnim czasie
pogorszeniu. Jako konkretny przykład podał sposób leczenia jednej z pacjentek
szpitala, jego znajomej, która poinformowała go o tym, iż pomimo rozpoznania
u niej guza na płacie płucnym, w ciągu 7 dni pobytu w szpitalu nie miała
wykonanego badania bronchosopowego ani usg. W karcie pacjenta lekarz
prowadzący uzasadnił brak wykonania w/w badań przyczynami technicznymi.
Pacjentka musiała szukać pomocy w innej placówce, co znacznie wydłużyło
czas oczekiwania na leczenie. Nie jest to jedyny znany mu przypadek.
W odpowiedzi dyr. Szebla stwierdził, iż nic nie wie o ewentualnych
uszkodzeniach sprzętu służącego do diagnostyki. Możliwym jest, iż lekarz
prowadzący celowo nie wykonał badań pacjentce, w związku z tym iż jest on
aktualnie w sporze z dyrekcją szpitala. Prosił aby pacjentka, jeśli uzna to za
stosowne złożyła oficjalną skargę w tej sprawie. Wtedy można będzie
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wyciągnąć ewentualne
konsekwencje służbowe w stosunku do winnych tej sytuacji osób.
W toku dalszej dyskusji Prezes Nowakowski stwierdził, iż w związku z małą
ilością kadry lekarskiej i jej rotacją, mogą być przejściowe problemy z

wykonywaniem niektórych badań. Pacjenci powinni być w tej sytuacji i będą
wożeni do innych placówek celem ich wykonania.
Pan Starosta Józef Matysiak podkreślił, iż należy wyjaśnić dokładniej przyczyny
nie wykonywania badań bronchoskopii, i innych, w szpitalu. W ramach umowy
dzierżawy przekazaliśmy sprzęt i urządzenia do wykonywania badań. Do
obowiązków Dzierżawcy należy dbanie o ty aby był on sprawny i służył naszym
mieszkańcom, pacjentom szpitala Św. Ducha. Należy też zapewnić właściwą
obsadę lekarska i pielęgniarską w szpitalu. Zapytał jaka jest ona obecnie i jaka
jest ilość pacjentów w szpitalu.
W odpowiedzi dyr. Szebla powiedział, że obecnie zapewniona jest właściwa
obsada na wszystkich oddziałach, poza oddziałem wewnętrznym, gdzie są
trudności kadrowe. Pracują nad rozwiązaniem tego problemu.
Ad. 4 Przyjęcie dotacji Gminy Biała Rawska na rzecz Powiatu Rawskiego w
wysokości 95 000 zł.
Pan Starosta, Józef Matysiak poinformował członków Zarządu o dotacji od
Gminy Biała Rawska na rzecz Powiatu Rawskiego w wysokości 95 000 zł., z
przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska –
Sadkowice - Nowe Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyjęcie dotacji.
Ad. 5 Sprawy różne
W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 13.09.2016
rok godzina 1400.
Ad. 6 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1630 zamknięcia posiedzenia
Zarządu Powiatu.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
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