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DYrekcja ZesPołu Opieki Zdrowotnej w Nysie informuje, że na Sesji Rady powiatu
dr M. SzYmkowicz otaz Dyrektor NFZ R. Bryk, przedstawili cńą problematykę
kontraktowania OddziŃu Chirurgii Naczyniowej. AHoP w swoich pismach, przygotowując
ofertę koŃursową przęz naszą jednostkę, informowało nas i NFZ że nie przystąpi
do tego
,
koŃursu, jak i nie będzie jego podwykonawcą.
OtrzYmaliŚmY na PiŚmie z Zarządu z AHoP pismo o v,rydzierżawieniu pomieszczeń i
sPrzętu. SPrzęt medyczny, który był w kartonach, w czasie przyjazdu zespołu kontrolując
ego z
NFZ, kontrolerom okazywał przedstawiciel medyczny AHop . Wcześniej nie mieliśmy dostępu
i
nie mogliŚmY sPrawdziĆ paszportów sprzętu medycznego, który zostń wykazany przęzAHop,
PracownicY AHoP uwużali, że sprzęt, sprzed 4 lat w tym odclziale funkcjonował a w związku
,
z tym żadny ch zasttzeżeń być nie powinno.
OfertY PrzYgotowuj ą w ZOZ Nysa Dział Organizacji i Nadzoru wraz z Inwentaryz acją i
Kadrami, które wpisały do formularza oferty dane przek azane narn przęzAHop.
ZesPÓł kontrolującY w Nysie nie kwestionowało ani pomieszczeń, ani sprzętu, w trakcie
kontroli, doPiero Po paru dniach, na piśmie,poinformowano nas o tym, że częścsprzętu ma
niewaŻne już, dopuszczające je do dalszej pracy paszporty. Prezes AHop fla piśmie
poinformował NFZ , że do 30.10.2019 r. wykonane będą przeglądy sprzętu medycznego.
NFZ tYch wYjaŚnień nie wzi$ pod uwagę - konkurs unieważniono, podobnie jak
rozPisanY w tym samym czasie koŃurs na Neurochirurgię Vital Medic w Kluczborku,
który też
będzie powtórzony w pierwszym kwartależ}2} t.
Oddział Chirurgii Naczyniowej jest oddziałem wysoko specjalistycznym, który ma
zabezPieczYÓ w trybie ostro - dyżurowym i planowym % woj. opolskiego, a wra7.
z
UniwersYteckim Szpitalem Klinicznym przy A. Witosa, całą Opolszczyznę. Na tą samą
działalnoŚĆ, rocznie dostaje 16 mln zł., aw naszymkonkursie kwota to 6 mlnzł.
Lekatze, którzy zostali nam przez AHoP przekazani do ewentualnego zatrudnienia,
mieszkają i Pracują w woj. śląskimi małopolskim. Aby Oddziń funkcjonowŃ na kużdej
,
zmianie musi Pracowaó 3lekarzy ze specjalizacjązchirurgii naczyniowej i anestezjolog,
a dyżur zakładowy od godz.15.00 pełni 2lekarzy naczyniowców i anestezjolog.

LekarzY chirurgów naczyniowych jest ok. 100 w kraju, a duże oddziaĘ,jak Szpital
KlinicznY we Wrocławiu, są zamykane z powodu braku obsady, lekarskiej Z naszej
dokumentacji wynika, że spełnialiśmywszystkie wymogi, aby taki oddziaŁ mógł
funkcjonowaĆ - nawet sprawdzano przęzNFZ, czy mamy łóżkadla pacjentów,ktorzy wńą
ponad 200 kg. - są takie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W związku z nagłoŚnieniem przez Pana Radnego, niezrozumiałej dla wielu sytuacji z
koŃursem naOddziŃ Chirurgii Naczyniowej, Iekarze kt&zy pracowali 4 lata tęmu
dr J. Polewiak i dr P. Kunicki stwierdzili, że prry takim klimacie, ktorego niestety nie ma do
reaktYwowania Chirurgii Naczyniowej nie wyrńają zgody na pracę etatową i prowadzenie
tego oddziału jako były kierownik i zastępca. Pielęgniarki, które pracowaĘ w tym oddziale
od 3 lat pracują nadal w szpitalu w Nysie.
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