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Okres przedświąteczny to czas podsumowań działań całorocznych. W
Pałacu w Zaborze marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z
dyrektorami jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi
województwa, aby podsumować, co udało się zrobić w 2019 roku. -
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Dziękuję Państwu za ten kolejny rok bitwy o naszą lubuską ochronę
zdrowia.Tych bitew w ostatniej dekadzie było wiele, ale były to bitwy
wygrane – mówiła marszałek.

Podczas spotkania marszałek podkreślała, że dzięki ciężkiej pracy i dobrej
współpracy lubuska ochrona zdrowia jest w dobrej kondycji. - Kiedyś byliśmy na
pierwszym miejscu jeżeli chodzi o zadłużenie szpitali, teraz nasze jednostki są
najmniej zadłużone w Polsce. Ale to się samo nie zrobiło, to była i jest ciężka praca.
To się udało dzięki państwa wysiłkowi w jednostkach i wsparciu samorządu
województwa, który przekazał spore środki finansowe na infrastrukturę, na poprawę
warunków hospitalizacji, czy sprzęt wysokospecjalistyczny – podkreślała.

E.Polak poinformowała także o ważnej dla jednostek ochrony zdrowia i samorządów
decyzji Trybunału Konstytucyjnego. - Cieszy też rozstrzygnięcie Trybunału
konstytucyjnego, który orzekł, że to rząd polski odpowiada za finansowanie ochrony
zdrowia i to rząd jest zobowiązany do pokrywania straty, a nie samorząd. To bardzo
cieszy, ponieważ przy tej mizerii w kontraktach, gdzie koszty bardzo wzrosły, byłoby
bardzo duże zagrożenie dla samorządów, że powtórzy się sytuacja sprzed 10 lat –
wyjaśniła.

Podsumowując rok 2019 marszałek podkreślała, że był to rok bardzo ważnych
inwestycji dla regionalnej ochrony zdrowia. W tym roku udało nam się sfinalizować
kilka bardzo ważnych inwestycji i to takich znaczących w skali kraju. To Ośrodek
radioterapii w Gorzowie, baza HEMS także na północy. W Zielonej Górze to budowa
Centrum Zdrowia Matki i dziecka, modernizacja onkologii, pododdziału ortopedii. To
też wiele innych inwestycji, np. w Ciborzu, gdzie otwarto nową izbę przyjęć, która
poprawia dostępność do usług. W tym roku mieliśmy ok 40 mln zł z budżetu
województwa na wkłady własne do inwestycji, ale też na konkretne projekty. Przed
nami kolejne zadania. Gorzów rozbudowuje radioterapię o hematologię,
modernizuje OIOM, Zielona Góra podpisała umowę na termomodernizację –
wymieniała. Marszałek poskreślała, że samorząd finansuje także programy
profilaktyczne.

W świątecznym spotkaniu udział wzięli:

Antoni Ciach, Dyrektor ds. Leczonictwa Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola
Marcinkowskiego sp. z o.o. w Zielonej Górze,

Robert Surowiec, Wiceprezes Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.,

Marcin Mańkowski, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ
w Zielonej Górze,

Andrzej Żywień Dyrektor SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze,
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Wiesława Pawluk, Dyrektor SP Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielonej
Górze,

Beata Sudnik-Kotus, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu,

Katarzyna Lebiotkowska, Prezes Zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego
Pulmonologiczno-Kardiologicznego sp. z o. o. w Torzymiu,

Elżbieta Kozak, Prezes Zarządu Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha
Wierusza sp. z o.o. w Świebodzinie,

Ewa Kobierzewska, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie
Wlkp.,

Andrzej Świder, Dyrektor Ośrodka dla Osób Uzależnionych SPZOZ „Nowy
Dworek”,

wz. Hanna Oblińska , Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w
Zielonej Górze,

Alicja Andrzejewska, Dyrektor SP ZOZ pod nazwą „Przychodnia Dworcowa” w
Gorzowie Wlkp.,

Ewa Lewicka-Michalewska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych,

Sebastian Ciemnoczołowski - Szpital Uniwersytecki
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