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Inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie
Wlkp. oraz sytuacja finansowa lecznicy – to główne tematy obrad
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników szpitala. 

W posiedzeniu, które odbyło się 11 stycznia br. udział wzięli: marszałek Elżbieta
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Anna Polak, wicemarszałek Łukasz Porycki, członkowie zarządu: Marcin Jabłoński i
Tadeusz Jędrzejczak, prezes lecznicy Jerzy Ostrouch i wiceprezes Robert Surowiec
oraz Tomasz Wróblewski – dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL.

Szpital planuje kolejne inwestycje

Członkowie Zgromadzenia procedowali uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie aparatu do badania przedniego odcinka oka na potrzeby Oddziału
Okulistycznego i Wojewódzkiej Poradni Okulistycznej. Jak zaznaczyła marszałek
Elżbieta Anna Polak, zakup sprzętu jest istotny z uwagi na fakt, iż w szpitalu
zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści z zakresu okulistyki. - Ważnym zatem jest
uzupełnianie posiadanego potencjału o wysokiej klasy sprzęt – podkreślała.

Kolejna z rozpatrywanych uchwał dotyczyła inwestycji "Zmiana konwencjonalnego
zasilania w ciepło i energię elektryczną..." Jak podkreślił prezes szpitala J. Ostrouch,
inwestycja pozwoli na uniezależnienie się szpitala od wzrostu opłat za energię
elektryczną oraz wymianę parku maszynowego kotłowni szpitalnej. Ponadto
jednostka uzyska energię na potrzeby ogrzania ciepłej wody oraz wytworzenie
ciepła technologicznego, a w okresie wiosenno-letnim wytworzenie wody lodowej do
klimatyzacji.

Inwestycja finansowana będzie ze środków UE oraz środków własnych jednostki.

 

Szpital w Gorzowie w 2020 roku

Podczas posiedzenia prezes poinformował Zgromadzenie Wspólników o obecnej
sytuacji szpitala, a także podsumował pracę szpitala w ubiegłym roku oraz walkę z
koronawirusem. Od początku epidemii w gorzowskiej lecznicy przebywało 20 tys.
pacjentów z koronawirusem, co stanowiło ok. 20% wszystkich osób przyjętych w
tym czasie do szpitala. O 20% zwiększyło się wykonanie pakietu onkologicznego (w
porównaniu do 2019 r). Zwiększono procedury związane z rakiem prostaty i jelita
grubego. Te działania, jak zaznaczył J. Ostrouch, pozwolą na ubieganie się przez
szpital o zwiększenie kontraktu z NFZ.

Szpital, mimo bardzo trudnego okresu, kolejny rok zamknie zyskiem.
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