W

związku

z

szeregiem

niedomówień,

przeinaczeń,

niesprawdzonych

i

nieprawdziwych informacji funkcjonujących w obiegu społecznym na temat dzierżawy
augustowskiego szpitala i jego przyszłości, władze powiatu oddały głos w tej sprawie
osobom, mającym najwięcej do powiedzenia, czyli staroście łaskiemu Cezaremu
Gabryjączykowi, który podzielił się swoimi doświadczeniami ze współpracy ze Spółką
Centrum „Dializa” dzierżawiącą od 1 lipca 2012 roku szpital w Łasku, i prezesowi Spółki
Centrum „Dializa” Jackowi Nowakowskiemu. 26 września obaj panowie wraz z Zarządem
Powiatu w Augustowie oraz komisją rodziny, zdrowia i pomocy społecznej, porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli Rady Powiatu spotkali się z kadrą kierowniczą
szpitala - ordynatorami, oddziałowymi i przedstawicielami związków zawodowych, potem na
konferencji prasowej z dziennikarzami, a następnie na sesji z radnymi Rady Powiatu.

Odpłatności i zwolnień w szpitalu nie będzie
Nie będzie odpłatności
Na konferencji prasowej prezes Nowakowski powiedział: „Na pewno na terenie Powiatu
Augustowskiego nie będziemy żądać odpłatności od pacjentów. Dwoma rękami się pod tym
oświadczeniem podpisuję, dlatego że prowadzimy działalność 13 lat, leczymy wiele tysięcy
osób rocznie i od żadnej tej osoby nie pobraliśmy złotówki odpłatności. Do tego stopnia, że
zlikwidowaliśmy wszystkie opłaty, które były poprzednio pobierane łącznie z opłatą
parkingową, opłatą za płatną telewizję i inne rzeczy, które były kosztem po stronie pacjenta.
(…) Staramy się utrzymywać na takim poziomie świadczenia, żeby były całkowicie bezpłatne
dla pacjentów.”
Nadwykonania
Prezes Nowakowski potwierdził, iż będą wykonywane wszystkie procedury ratujące życie, bo
tego wymaga NFZ, na sesji powiedział: „Szpitale, które prowadzimy mają nadwykonania 5 –
10% kontraktu. My to traktujemy jako biznesowe ryzyko. (…) Nie spotkałem się jeszcze z
sytuacją, żeby po dwóch, trzech latach NFZ nie uregulował tych środków”.
Zatrudnienie
W chwili przekazywania szpitala w Łasku w dzierżawę pracowały tam 432 osoby. Starosta
łaski powiedział na sesji: „U nowego operatora ta liczba została w różnych formułach
zmniejszona. Polegało to na tym, że części osób zaproponowano dobrowolne porozumienie
stron na zasadzie jednorazowej sześciomiesięcznej odprawy. Sporo osób z tego skorzystało.
Inna formuła to osoby, które pracowały jako emeryci, pobierając emeryturę, a jednocześnie
pracując oraz osoby, które z racji wieku mogły przejść na różnego rodzaju świadczenia

pomostowo – emerytalne. W konsekwencji 57 pracowników odeszło z pracy na mocy
porozumienia stron, 100 osobom zostały wypłacone odpowiednie odprawy, łącznie była to
kwota prawie 1,4 mln zł, którą wyasygnowała firma Centrum „Dializa.”
Starosta łaski na sesji powiedział: „Analizując porównanie szpitala w Łasku, w którym jest
297 łóżek, ale obłożenie na poziomie 100 – 120 łóżek, to jest ta sama struktura jak w szpitalu
u Państwa. Pani Dyrektor powiedziała, że jest 100 – 120 chorych, jednocześnie zatrudnienie
na poziomie 260 – 280 osób, co jest porównywalne do optimum, które my mamy w Łasku.
Tak, więc deklaracje, które tutaj Pan Prezes złożył na spotkaniu wskazują na to, że tych
zwolnień nie będzie.”
Prezes Jacek Nowakowski podczas konferencji prasowej powiedział: „Szpital w Augustowie
nie jest jednostką, która ma przesadnie wysokie zatrudnienie. (…) Jasno możemy powiedzieć,
że tych zwolnień na taką skalę, którą musieliśmy przeprowadzić w innych jednostek, tutaj nie
będzie.”
Na sesji prezes Nowakowski powiedział: „Ilość pracowników, która dzisiaj u Państwa
pracuje, jest adekwatna do ilości przyjmowanych pacjentów i do wysokości kontraktu. I nie
można straszyć społeczeństwa, że będą tak duże redukcje, czy te redukcje będą
usprawiedliwiane tylko wynikiem finansowym i zyskiem firmy. (…) Poza tym w materiałach
przetargowych wypływa deklaracja, że zmian tych nie można robić. (…) W szpitalu w
Augustowie nie ma tak naprawdę kogo zwalniać. Chciałbym Państwu jasno powiedzieć:
odpłatności nie będzie i zwolnień nie będzie.”
Inwestycje i dostosowanie
Mowa była też o inwestycjach i dostosowaniu do wymogów na przykładzie szpitala w Łasku.
Starosta łaski na sesji powiedział: „Przez ten okres zrobiono dość duże przedsięwzięcia.
Wybudowana została nowa kotłownia, znacznie oszczędniejsza, przedsięwzięcie kosztowało
800 tys. zł. (…) Ponieważ nie mieliśmy karetki, została zakupiona nowa fabrycznie karetka za
150 tys. zł. Przeprowadzone zostały remonty prawie większości oddziałów: interny,
kardiologii,

neurologii,

chirurgii,

pediatrii,

położniczo

–

ginekologicznego,

bloku

operacyjnego, intensywnej terapii. Zostały poprawione łazienki, przygotowano nowy punkt
gastronomiczny (…), nowa centralka telefoniczna w pomieszczeniach dostosowanych (…),
została naprawiona winda, która uległa uszkodzeniu, a dzięki interwencji firmy szybko
sprowadzono części z Włoch. (…) To jest możliwe, dzięki temu, że firma jest bardzo silna
kapitałowo, różnego rodzaju zaskakujące nas sytuacje mają możliwość szybkiej reakcji.”
Starosta dodał: „Pan prezes przedstawił zamówienie, które zostało złożone w bieżącym roku
do firmy Siemens, na zakup dwóch nowych urządzeń: jednego tomografu i jednego

angiografu, które mają datę realizacji grudnia tego roku i te urządzenia to kolejne 2,5 mln zł.
Pan prezes bierze pod uwagę również wymianę rentgena na cyfrowy, może to nastąpi w tym
roku lub wiosną przyszłego roku. Inwestowanie w szpital ma miejsce.”
Podsumowanie
Starosta łaski powiedział podczas sesji: „Na dzień dzisiejszy Spółka Centrum „Dializa”
zainwestowała w roboty i koszty wszystkich zakupionych urządzeń kwotę prawie 2,2 mln zł.
Jeżeli dodamy do tego 1,4 mln odpraw dla pracowników, które zostały wypłacone na
początku, kiedy operator wszedł do szpitala, daje to kwotę blisko 4 mln zł. To rozwiewa
nasze obawy, które wciąż u nas na terenie powiatu były, czy operator nie wycofa się i czy nie
zostawi nas w sensie zerwania umowy. Włożenie 4 mln zł w coś w ciągu roku gwarantuje, że
ta firma będzie kontynuowała.”
Starosta Łaski podkreślił „ze Spółką „Dializa” pracuje się bardzo dobrze.” „Generalnie jestem
zadowolony ze współpracy z tą firmą.”
Red.

