
Informacja dotycząca ambulatorium przekazana radnym 

przez burmistrza miasta Macieja Radtke podczas sesji w dniu 29.01.2014 r. 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

8-go  stycznia  wziąłem  udział  w  spotkaniu  z  Andrzejem  Zakrzewskim,  dyrektorem

Warmińsko  -  Mazurskiego  Oddziału  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  w  Olsztynie.  W

spotkaniu uczestniczyli także: Jan Karwowski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym

Mieście  Lubawskim,  Marcin  Buliński,  wicestarosta  nowomiejski,  Iwona  Orkiszewska,

dyrektor  Szpitala  Powiatowego  w  Iławie,  Bernadeta  Hordejuk,  pełnomocnik  zarządu

powiatu iławskiego oraz pracownicy Funduszu. Spotkanie  dotyczyło omówienia zagadnień

związanych z przygotowaniem postępowania konkursowego w zakresie nocnej i świątecznej

opieki  zdrowotnej,  ze  szczególnym  określeniem  optymalnego  podziału  na  obszary

zabezpieczone przez szpitale położone na terenie powiatów iławskiego i nowomiejskiego.

Obecne kontrakty na świadczenie pomocy ambulatoryjnej  będą  obowiązywały do końca

marca  tego  roku.  Jak  Państwo  wiecie,  od  2008  roku  świadczenie  usług  związanych  z

ambulatorium  prowadził  dla  Lubawy  oraz  gminy  Lubawa  szpital  w  Nowym  Mieście

Lubawskim. Od nowego okresu kontraktowania tych usług, a więc od 1 kwietnia 2014 roku,

Lubawa, zgodnie z decyzją Warmińsko – Mazurskiego NFZ-tu, będzie podlegała pod szpital

iławski.  Pod  opieką  szpitala  nowomiejskiego  pozostanie  jedynie  niewielka  część  gminy

Lubawa. Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Olsztynie podjął taką decyzję na podstawie

analizy  migracji  pacjentów  z  Lubawy  i  okolic,  z  której  wynika,  że  plus  minus  60%

mieszkańców miasta i gminy korzysta z usług szpitala iławskiego, natomiast 40% z usług

szpitala nowomiejskiego. 

Szanowni Państwo! Otrzymując zaproszenie od dyrektora Funduszu w Olsztynie sądziłem,

że  jednym  z  tematów  rozmów  będzie  omówienie  funkcjonowania  ambulatorium

finansowanego  ze  środków  publicznych  na  terenie  miasta,  co  podkreśliłem  podczas

spotkania. Moje wystąpienie spotkało się z nieprzychylną takiemu rozwiązaniu ripostą ze

strony pani Bernadety Hordejuk, która stwierdziła, że właściwie w każdej gminie powiatu

iławskiego powinna być zorganizowana medyczna pomoc nocna i świąteczna, a Lubawa nie

powinna  być  wyjątkiem.  Nie  kontynuowałem  tego  wątku,  ponieważ  bardzo  trudno

merytorycznie rozmawiać z osobą, która na co dzień tutaj nie mieszka, nie zna problemów

mieszkańców czy lokalnych uwarunkowań i wypowiada się bardziej w tonie politycznym

niż  rzeczowym,  nie  odnoszącym  się  do  realnych  potrzeb  lubawian.  Przypomnę  w tym

miejscu, że Nowe Miasto Lubawskie 6 lat temu nie wzięło się znikąd w Lubawie. To efekt

niechęci iławskiego szpitala i nie układająca się współpraca z Miejskim Ośrodkiem Zdrowia



sprawiła,  że  nawiązane  zostały  kontakty  właśnie  ze  szpitalem  nowomiejskim.  Część  z

uczestników spotkania (Państwo sami możecie się domyślić, o kogo chodzi – ja w każdym

razie  się  do  nich  zaliczam)  miała  nieodparte  wrażenie,  że  zaproponowane  rozwiązania

zostały przygotowane wcześniej, a samo spotkanie było tylko przedstawieniem stanowiska

Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Zdziwiła mnie niezwykle informacja, że nowe

kontrakty zawarte zostaną na okres nie 3, jak to do tej pory było, ale 5 lat, a więc do końca

marca  2019  roku.  Dyrektor  Zakrzewski  poinformował  nas,  że  wystąpił  do  Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie o zgodę na zawarcie długoletniego kontraktu.

Na  spotkaniu  podana  została  również  wysokość  środków,  o  które  mogą  ubiegać  się

podmioty startujące w konkursie. Dla powiatu iławskiego jest to kwota ponad 1 miliona 30

tysięcy złotych na okres 9 miesięcy tego roku. Jest to więc kwota znacząca, w ramach której

mogłoby funkcjonować w Lubawie ambulatorium finansowane ze środków Narodowego

Funduszu Zdrowia i to w pełnym zakresie, a więc codziennie od godz. 18 do godz. 8.00 dnia

następnego oraz 24 godziny na dobę w dni wolne od pracy oraz święta. Skierowałem więc

do przedstawicieli powiatu iławskiego pytanie, czy w przypadku podpisania umowy przez

szpital iławski na świadczenie usług ambulatoryjnych będzie taka możliwość. Odpowiedzi

nie otrzymałem... Odpowiedzi nie otrzymał również dyrektor szpitala w Nowym Mieście

Lubawskim, który proponował, że może tę usługę, a więc prowadzenie ambulatorium na

terenie Lubawy, wykonać jako podwykonawca iławskiego szpitala niejako „po kosztach”

bez dodatkowego zarobku, ponieważ dysponuje zapleczem lokalowym na terenie Lubawy.

Odpowiedź nie padła. Wnioski pozostawiam Państwa ocenie. 

Niezależnie  od  sytuacji,  w  jakiej  znajdziemy  się  po  1  kwietnia  tego  roku,  chcę

poinformować, że jeśli iławski szpital, przejmując Lubawę, nie zorganizuje u nas opieki w

formie ambulatorium, to będzie ona nadal kontynuowana w dotychczasowej formie przez

szpital  nowomiejski  i  takie  mam  zapewnienie  dyrektora  tej  placówki.  Ale  chcę  też

podkreślić, że jeśli szpital iławski otrzyma kontrakt na świadczenie usług ambulatoryjnych,

niezwłocznie wystąpię do pani dyrektor Iwony Orkiszewskiej z prośbą o zorganizowanie

nocnej opieki medycznej w Lubawie oraz radnych powiatowych z terenu miasta i gminy

Lubawa, by nie tylko wsparli te działania, ale też wykazali się skutecznością w realizacji

celu,  który  podniesie  poziom  bezpieczeństwa  mieszkańców  Lubawy  i  sąsiednich

miejscowości.


