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Podkowa Leśna, 19 marca 2018 r. 

 

Pani Emilia Drzewicka 

Przewodnicząca Rady Miasta Podkowa Leśna 

Szanowny Pani Przewodnicząca, 

przekazuję swoje sprawozdanie za okres od stycznia do grudnia 2017 r. 

 

RADNY ANDRZEJ POROWSKI - PRZEDSTAWICIEL RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA W 
RADZIE SPOŁECZEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA 

ZACHODNIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GRODZISKU MAZOWIECKIM. 

 

 W 2017 roku odbyło się 6 posiedzeń, na których podejmowano opinie w sprawach: 
 
- planu finansowego Szpitala na 2017 r.  
- planu inwestycyjnego Szpitala na 2017 r. 
- regulaminu Rady Społecznej Szpitala. 
- rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala za 2016 r. 
- rocznego sprawozdania z planu inwestycyjnego Szpitala za 2016 r. 
- korekty planu inwestycyjnego na rok 2017 r.( m.in. „Rozwój rozwój e-usług i ich integracja z 
systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych technologii e-usług dla 
mazowsza”). 
- zbycia aktywa trwałego Szpitala w postaci samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato.  
- rozszerzenia działalności Szpitala o Poradnię Anestezjologiczną. 
 
 Rada zapoznawała się z analizą skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów 
Szpitala w 2016 r. z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu (bez podjęcia 
uchwały). Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa przedstawił szczegółową analizę skarg i wniosków 
wnoszonych przez pacjentów Szpitala w 2016 r. Rada uzyskała informację, że na koło  
72 000 pacjentów, którym udzielono świadczeń w 2016 r. łącznie wpłynęły jedynie 32 skargi, 
z czego 1 była zasadna i dotyczyła nienależytego wytłumaczenia powodu przesunięcia 
zabiegu endoskopii. 
 
Omawiano również funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej, informując m.in. o 
zorganizowanej tam lekcji udzielania pierwszej pomocy. 
 
Dyrektor przekazała informację do członków Rady będących przedstawicielami gmin  
o rozważenie możliwości zakupu dla swoich mieszkańców tzw. e-kiosków. E-kiosk 
zapewnia możliwość szybkiego kontaktu on-line z lekarzem w przypadku np. pogorszenia 
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stanu zdrowia, a także przeprowadzenia prostych badań (m.in. pomiaru ciśnienia). Koszt 
ekiosku to około 50 tys. zł. Przy pomocy finansowej okolicznych gmin Szpital mógłby również 
zapewnić dyżury lekarzy z którymi osoby korzystające z e-kiosku mogłyby się kontaktować. 
 
Dyrektor poinformowała członków Rady o pierwszych pilotażowych warsztatów medycznych 
dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego, które odbyły się 25 listopada 2017 r.   
pt. „Jak zadbać o zdrowy kręgosłup u dziecka”.  
Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem. 
 
Dyrektor przedstawiła Radzie zmiany w załączniku do Statutu („Struktura Organizacyjna 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II wg 
systemu resortowych kodów identyfikacyjnych”), gdzie dodano jednostkę „Mazowieckie 
Interwencyjne Centrum Leczenia Udarów MICLU” (kod: 4222). Uruchomienie ww. Centrum 
stanowi odpowiedź na projekt ogólnopolskiego programu interwencyjnego leczenia udarów 
mózgu. Centrum zapewni 24-godzinny zespół gotowy do wewnątrznaczyniowego leczenia 
udarów niedokrwiennych mózgu. 
 
 
Rada uzyskała również informację, że od stycznia 2018 r. rozpocznie się strajk lekarzy 
rezydentów i specjalistów polegający na odmowie dyżurowania w systemie opt - out. 
Lekarze specjaliści domagają się podwyżek o 2000 zł. Średnie wynagrodzenie zasadnicze 
lekarza w Szpitalu wynosi aktualnie 4800 zł. W ostatnim czasie zwiększona została podstawa 
wynagrodzenia o 200 zł brutto.  
 
Dyrektor poinformowała Radę, że w ramach projektów zakupiony zostanie tomograf 
komputerowy dla SOR (przy wkładzie własnym w wysokości 600 000 zł oraz dofinansowaniu 
Ministerstwa Zdrowia w kwocie 2 400 000 zł), co udrożni badania pacjentów 
ambulatoryjnych. Niezależnie od zakupu samego sprzętu konieczne jest odpowiednie 
dostosowanie pomieszczeń Szpitala. 
 
Dyrektor poinformowała również o projekcie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w 
zakresie polityki senioralnej, tj. dotyczącej osób starszych, wymagających pomocy. W tym 
zakresie istnieje duże zainteresowanie tzw. „teleopieką”. Obecnie na rynku oferowanych jest 
dużo urządzeń pozwalających na elektroniczne monitorowanie stanu osób starszych. W 
planach istnieje utworzenie centrum monitorowania urządzeń kardiologicznych i 
rehabilitacyjnych. 
 
 
 

Z poważaniem  
 

Andrzej Porowski 
 

 


