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Nawiązując do Pani interpelacji dotyczącej podjęcia działań celem przywrócenia
prawidłowego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie,
polegających na zwiększeniu ilości lekarzy rodzinnych przyjmujących pacjentów oraz lekarzy
specjalistów oraz ewentualne rozważenie możliwości odstąpienia niewykorzystywanych przez SPZOZ
pomieszczeń - sąsiedniej, niepublicznej

przychodni, do której przepisują się pacjenci SPZOZ

w Łabiszynie informuję, co następuje.
Odnosząc się do pierwszego zagadnienia, wystąpiono do Dyrektora SPZOZ w Łabiszynie
z zapytaniem, czy planuje zwiększyć ilość zatrudnionych lekarzy rodzinnych oraz specjalistów
w podmiocie. W dniu 29 listopada 2021 r. wpłynęła odpowiedź, że SPZOZ w Łabiszynie funkcjonuje
prawidłowo, a nowy lekarz rozpocznie pracę l grudnia bieżącego roku.
W kwestii ewentualnego rozważenia możliwości odstąpienia niewykorzystanych przez
SPZOZ pomieszczeń - sąsiedniej, niepublicznej przychodni, do której przepisują się pacjenci SPZOZ,
wystąpiono do Przychodni Lekarskiej Agamed z zapytaniem, czy jest zainteresowana zwiększeniem
ilości pomieszczeń w przychodni oraz poproszono o wskazanie ilości pacjentów przypisanych do
przychodni w bieżącym roku. W odpowiedzi na nasze pismo, Przychodnia Lekarska Agamed pismem
z dnia 26.11.2021 r. poinformowała, że w przychodni, aktualnie zapisanych jest ok. 3 tyś. pacjentów,
a ilość nowych pacjentów w ostatnim okresie zwiększa się w znacznym tempie w porównaniu
z pierwszym półroczem i poprzednimi latami. Ponadto wskazano, że z powodu obostrzeń związanych
z pandemią oraz nagłym, stopniowym wzrostem ilości pacjentów, zdarzają się sytuacje, w których
pacjenci muszą oczekiwać na wejście do przychodni na zewnątrz budynku. W związku z powyższym,
przychodnia, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów, jak również personelu - jest
zainteresowana zwiększeniem ilości pomieszczeń w przychodni, co dodatkowo

umożliwiłoby

poszerzenie oferty usług medycznych.
Biorąc powyższe pod uwagę dokonano wstępnej wizji części pomieszczeń SPZOZ, które
sąsiadują z Przychodnią Agamed. Pierwsze analizy wskazują na możliwość włączenia ich w strukturę
techniczną Agamed-u.
Obecnie zostaną podjęte czynności prawne dotyczące zwrotu tych pomieszczeń przez
SPZOZ, który dysponuje tymi pomieszczeniami na podstawie umowy - użyczenia.
W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć Gmina przystąpi do ustaleń z Przychodnią
Agamed, w jaki sposób należałoby zaadoptować dodatkowe pomieszczenia na rzecz nowego podmiotu
medycznego.
Będzie to niewątpliwie wymagało zaangażowania środków finansowych ze strony Gminy.

