Podkowa Leśna, 22.01.2020
Pan Michał Gołąb
Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Szanowny Panie Przewodniczący,
Przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SPSZ w Grodzisku
Mazowieckim za okres od kwietnia 2019 r. do grudnia 2019 r.
Anna Olejniczak-Siara, Reprezentantka Rady Miasta Podkowa Leśna w Radzie Społecznej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Zachodniego im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku
Mazowieckim
W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 5 posiedzeń Rady Społecznej oraz spotkania
okolicznościowe z okazji świąt.
Na kolejnych posiedzeniach Rada opiniowała i podejmowała uchwały w zakresie właściwym
swoim kompetencjom, oraz omawiała zagadnienia przedstawione przez Dyrekcję Szpitala,
jak następuje:
POSIEDZENIE 08.04.2019 r.
1. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania z planu finansowego Szpitala za 2018 r.
2. Opinia w sprawie zakupu sprzętu medycznego
3. Informacja o aktualnej działalności Szpitala, sytuacji finansowej oraz strategii rozwoju na
najbliższe lata
POSIEDZENIE 25.06.2019 r.
1. Opinia w sprawie korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2019
2. Opinia w sprawie zakupu sprzętu medycznego
POSIEDZENIE 26.09.2019 r
1. Opinia w przedmiocie korekty planu finansowego Szpitala na rok 2019
2. Opinia w przedmiocie korekty planu inwestycyjnego szpitala na rok 2019
3. Opinia w przedmiocie Regulaminu Organizacyjnego Szpitala

POSIEDZENIE 31.10.2019 r.
1. Opinia w zakresie zakupu sprzętu medycznego przez Szpital Zachodni.
POSIEDZENIE 19.12.2019 r.
1. Opinia w sprawie korekty planu inwestycyjnego Szpitala na rok 2019
2. Opinia w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Zachodniego.
OMÓWIENIE:
W zakresie opiniowania zakupu sprzętu medycznego RS pozytywnie zaopiniowała zakup
m.in.
- Trzech respiratorów o łącznej wartości około 200 000 zł, których zadaniem
jest wspomaganie lub zastępowanie mięśni pacjenta w procesie oddychania. Urządzenia te
przeznaczone zostaną dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Respiratory znajdujące się aktualnie na wyposażeniu Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii wymagają wymiany z racji długotrwałej i intensywnej
eksploatacji.
- Aparatu USG o wartości około 177 000 zł brutto, dla Oddziału i Poradni Urologicznej.
Urządzenie posiada funkcję Dopplera kolorowego oraz komplet głowic do badania jamy
brzusznej z przystawką biopsyjną. Aparat ma możliwość rozbudowy o fuzję MRI/USG do
biopsji prostaty.
- Toru wizyjnego do zabiegów chirurgicznych i neurochirurgicznych o wartości 384000 zł
- Myjki endoskopowej z szafą i wózkiem o wartości ok 240 000 zł
- 10 łóżek ortopedycznych o wartości około 25 000 zł
- Suszarki z oprzyrządowaniem do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i endoskopowych o
wartość około 60 000 zł
- Szafy mroźniczej do osocza o wartości około 10 000 zł
-Dwóch płuczko-dezynfektorów dla oddziałów szpitalnych o wartości około 58 500 zł

- Dwóch cykloergometrów dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej o wartości 16 000 zł
- Diatermii Erbe VIO 3 z przystawką argonową APC 3 za kwotę 99 650 zł, urządzenie
chirurgiczne służce do cięcia tkanek, pozwalające na minimalizację ubytku krwi pacjenta.
Ponadto:
W Oddziale Ortopedii i Traumatologii działa nowy zespół lekarzy oraz uruchomiony został
nowy, zakupiony przez szpital angiograf.
Dyrekcja Szpitala zachęca do korzystania z usług odpłatnej diagnostyki laboratoryjnej i
RTG, ceny w szpitalu są niższe od rynkowych średnio o 30 % a badania wykonywane na
miejscu obciążone mniejszym ryzykiem błędu z uwagi na krótszy czas transportu.
W tym roku także stanowisko Z-cy Dyr. D/s. Lecznictwa w Szpitalu Zachodnim objął dr
Sławomir Janus, lekarz z 20 letnim doświadczeniem menedżerskim.
Kadencja Rady Społecznej przy SPSZ została przedłużona na wniosek członków RS z
czterech do pięciu lat, aby dostosować ten okres do długości kadencji jednostek samorządu
terytorialnego.
Do Gmin Powiatu Grodziskiego został rozesłany informator medyczny w ilości 10 000 szt.,
którego sfinansowania podjęło się Starostwo Powiatu, informator ma być również dostępny
na stronie internetowej szpitala.
Starosta Grodziski wraz z Dyrektor Szpitala Zachodniego skierowali do gmin Powiatu
Grodziskiego pismo z prośbą o wsparcie finansowe Szpitala w 2020 r., w miarę posiadanych
przez nie możliwości.

Z Poważaniem,
Anna Olejniczak - Siara

