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W odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie z dnia 28 lutego br. 

uprzejmie informuję co następuje: 

1. Czy istnieje możliwość zapewnienia środków finansowych 

i zorganizowania akcji informacyjnej na terenie powiatu grodziskiego, 

dotyczącej celu funkcjonowania SOR, Pogotowia Ratunkowego oraz 

Nocnej Pomocy Lekarskiej i wskazania mieszkańcom alternatywnych 

sposobów na uzyskanie pomocy medycznej? 

Odpowiedź: 

Przedmiotowe pytanie idealnie wpisuje się w temat, który jest w trakcie 

realizacji w Szpitalu Zachodnim, a mianowicie przygotowywanie drugiego 

wydania )nformatora medycznego Szpitala Zachodniego". Pierwsze 

wydanie miało miejsce w roku 2010. Będzie on obejmował również 

kwestie podniesione w pytaniu. Wstępnie szacujemy wydanie kilkunastu 

tysięcy egzemplarzy. Koszt poniesie Starostwo. 

2. Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania z władzami samorządów 

powiatowych i gminnych z powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, 

sochaczewskiego, warszawsko-zachodniego oraz pruszkowskiego w celu 

zaproponowania przekazania środków na rzecz Szpitala Zachodniego, 

które mogłyby wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania? 

Odpowiedź: 

Obecnie dobiega końca kolejna kadencja Rady Społecznej przy Szpitalu 

Zachodnim. Powiat grodziski, pomimo braku takiego obowiązku, 

zaproponował poszczególnym naszym gminom delegowanie swoich 



przedstawicieli do tego organu. Zamysł jest taki, aby na jedno z pierwszych 

spotkań nowej Rady Społecznej zaprosić wójtów i burmistrzów celem 

przedstawienia im szeregu spraw dotyczących Szpitala Zachodniego, a w 

szczególności jego problemów. Pomysł nie jest nowy bowiem poprzednie 

spotkanie z wójtami i burmistrzami miało miejsce w szpitalu zachodnim w 

2018 roku. W tymże roku gmina Grodzisk Maz. wsparła szpital kwotą 1,1 

mln zł, zaś Gmina Jaktorów kwotą 221 tys.zł. Spotkanie z samorządami z 

innych powiatów i oczekiwanie od Nich przekazania środków finansowych 

na rzecz Szpitala Zachodniego w ocenie zarządu powiatu jest zbyt 

optymistyczne. Bądźmy realistami. Powiaty posiadające szpitale mają 

równie a może jeszcze bardziej nabrzmiałe problemy ze swoimi 

placówkami.(Przykład powiat żyrardowski). Ponadto taką ocenę sytuacji 

potwierdza wyrażone w tej sprawie stanowisko przedstawiciela powiatu 

warszawskiego zachodniego nieposiadającego placówki szpitalnej. 

3. Czy istnieje możliwość współfinansowania przez powiat grodziski 

zwiększenia ochrony na terenie SaR? Ponadto uprzejmie proszę o 

podjęcie rozmów z Policją na temat niebezpiecznych sytuacji 

zdarzających się w SaR i analizy sytuacji tam panującej. 

Odpowiedź: 

Powiat grodziski nie ma możliwości formalno-prawnych 

współfinansowania działalności bieżącej Szpitala Zachodniego, a w tym 

ochrony w obszarze saR-u. Szpital zatrudnia firmę zewnętrzną, której 

pracownicy zapewniają porządek i bezpieczeństwo na terenie SaR, 

wykonują swoje obowiązki w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142, z 

późno zm.). 

Powiat grodziski położył nacisk na maksymalne, w zakresie swoich 

możliwości finansowych, wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych Szpitala. 

W roku 2018 powiat grodziski wsparł szpital zachodni kwotą prawie 4 

mln zł. Szpital współpracuje z komendą powiatową policji w zakresie 

świadczenia usług medycznych osobom zatrzymanym i dowiezionym 

przez policję. W tej sprawie zawarta jest stosowna umowa. W przypadku 
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zgłoszenia przez szpital potrzeby interwencji funkcjonariusze przybywają 

niezwłocznie. 

4. Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania władz samorządowych z 

terenu naszego powiatu w celu rozważenia wykupu świadczeń 

medycznych dla mieszkańców i skrócenia czasu oczekiwania w kolejkach 

do specjalistów? 

Odpowiedź: 

Pomysł nie jest nowy .Wg naszej wiedzy samorządy z terenu powiatu 

grodziskiego mają taką świadomość. Gmina Grodzisk Maz. od wielu lat 

korzysta z tej formy wspierania własnych mieszkańców. 

5. Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania władz samorządowych z 

terenu naszego powiatu w celu omówienia stworzenia programu 

zwiększania dostępności do obiektów sportowych i kulturalnych dla 

pracowników SOR? 

Odpowiedź: 

Sprawa może zostać podjęta w trybie, o którym mowa w pkt.2. 

6. Czy istnieje możliwość sfinansowania i zorganizowania serii szkoleń dla 

lekarzy POZ w sprawie nadmiernego i często nieuzasadnionego 

kierowania pacjentów na SOR w Grodzisku Mazowieckim? 

Odpowiedź: 

Lekarze POZ znają doskonale swoje prawa i obowiązki. Pomysł nie jest 

nowy. Spotkanie dotyczące sugerowanych praktyk rozszerzone o kwestie 

wsparcia SOR-u lekarzami POZ-etów odbyło się z inicjatywy zarządu 

powiatu i szpitala zachodniego w poprzedniej kadencji. Efekt żaden. 

Zdaniem zarządu powiatu grodziskiego sytuację mogą zmienić tylko 

zmiany systemowe, jak chociażby wydzielenie w stawce kapitacyjnej 

przekazywanej POZ, kwoty przeznaczonej na badania diagnostyczne, w 

tym z zakresu profilaktyki. Taki wniosek sprecyzowała w bieżącym roku 

NIK na podstawie ustaleń z 40-stu kontroli szpitali. 



Analizując sformułowane powyżej pytania i zawarte w nich sugestie nie 

trudno wysnuć wniosek, że wszystkie sprowadzają się do próby obciążenia 

różnymi kosztami samorządów lokalnych. Oczywiście można iść w tym 

kierunku ale czy powinno się przechodzić do porządku nad faktem 

niedoszacowania wycen szeregu szpitalnych procedur medycznych? 

Dlaczego wyceny nie uwzględniają środków na odtworzenie aparatury 

medycznej? Obciążanie samorządów tymi kosztami spowoduje 

zmniejszenie środków na realizację innych zadań. Niezależnie od 

powyższego trzeba jasno podkreślić że nakłady na służbę zdrowia w 

ostatnich latach znacznie wzrosły . Np. Narodowy Fundusz Zdrowia 

zwiększył w 2017 roku wartość umów ze świadczeniodawcami w stosunku 

do roku 2016 o SA mld zł . (o 7,6%). 

Pomimo tego w zakresie funkcjonowania szpitalnych oddziałów 

ratunkowych poprawy sytuacji nie widać . Rada Powiatu Grodziskiego, na 

wniosek zarządu powiatu, podjęła w dniu 28 lutego br. uchwałę w sprawie 

przyjęcia stanowiska dotyczącego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 

mieszkańców w zakresie usług świadczonych przez szpitalne oddziały 

ratunkowe, podejmując tym samym próbę odpowiedzi na pytanie: "Jak 

skrócić czas oczekiwania na pomoc medyczną w SOR-ze Szpitala 

Zachodniego? " 

Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w powiecie pruszkowskim 

spowoduje zmniejszenie liczby pacjentów w SOR-ze Szpitala Zachodniego 

o kilkadziesiąt procent, skracając tym samym definitywnie czas 

oczekiwania na pomoc medyczną. 

Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie będzie generowało kosztów w 

naszych jednostkach samorządowych w przeciwieństwie do sugestii 

zawartych w powyższych zapytaniach . 

z poważaniem 
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