POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w WIERUSZOWIE
sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl

Wieruszów, dnia 29.04.2013 r.
Oddziały:
- chorób wewnętrznych,
- pediatryczny,
- Izba Przyjęć.
-chirurgia jednego dnia
Poradnie:
- chirurgiczna,
- ortopedyczna,
- ginekologiczno-położnicza,
- diabetologiczna,
- neurologiczna,
- dermatologiczna,
- gruźlicy i chorób płuc,
- zdrowia psychicznego,
- okulistyczna,
- rehabilitacyjna,
Pracownie:
- USG,
- EKG,
- Endoskopii,
- diagnostyki obrazowej,
- fizykoterapii,
- kinezyterapii,
- fizjoterapii,
Dział Rehabilitacji
Zakład OpiekuńczoLeczniczy

Hospicjum Domowe
Pogotowie Ratunkowe
- gabinet lekarza POZ,
- gabinet pielęgniarki i
położnej środowiskowej,
- gabinet zabiegowy,
- zespół transportu
sanitarnego,
- zespół wyjazdowy „P”,
- zespół wyjazdowy „S”,
- dyspozytornia
Gabinet Medycyny Szkolnej

Dane teleadresowe:
98-400 Wieruszów
ul. Warszawska 104

Tel. fax
centrala

(062) 7845502
(062) 7845500

Ministerstwo Zdrowia

NZOZ -SZ.P./DNS/ 47 /2013
W związku z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego uważam, iż
wprowadzone zmiany w § 4 w ust.1, w pkt 2 lit. a spowodują wzrost kosztów
leczenia pacjenta, szpitali nie stać na zatrudnienie dodatkowo zespołu w
składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa
medycznego. W przypadku małych szpitali transportów wymagających w/w
składu jest bardzo mało, czasami jest to jeden wyjazd w miesiącu, czasem
dwa, a bywa tez tak, że przez kilka miesięcy nie ma żadnego takiego
transportu. Tym samym uważam, iż niezasadne jest zatrudnianie kolejnych
osób i generowanie kosztów. Regulacja nie będzie miała wpływu na budżet
państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowego
Funduszu Zdrowia, natomiast ogromny wpływ będzie miała na budżet
świadczeniodawców, wzrośnie zadłużenie szpitali. Świadczeniodawcy aby
dostosować się do zmian zmuszeni będą do szukania oszczędności.
Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu najbardziej dotknie małe szpitale,
które nie posiadają oddziałów intensywnej opieki medycznej. Uważam, iż
obecnie funkcjonujące przepisy umożliwiają bezpieczne i szybkie dowiezienie
pacjenta do oddziałów intensywnej opieki medycznej
Oczywiście rozumiem, iż wprowadzone zmiany mają na celu
skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na niezbędne świadczenia wynikające z
oczekiwania na dojazd środka transportu i jako dyrektor szpitala dbam o
bezpieczeństwo pacjentów, ale muszę też dbać o jego finanse. Regulacja jest
do przyjęcia tylko pod warunkiem zwiększenia finansowania świadczeń
szpitalnych.

Z poważaniem

Sekretariat (062) 7845502
Fax
(062) 7845502

Eunika Adamus
Prezes Zarządu

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. Warszawska 104. Numer KRS 0000309670 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego. Konto bankowe nr 98 9256 0004 2604 7395 2000 0010 Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Lututowie, Oddział Wieruszów . NIP 9970128656. Regon 100540800. Wysokość kapitału zakładowego 1. 596. 200, 00
PLN – wniesiony.

