Olsztyn , dnia 15 stycznia 2021 r.

Szanowny Pan Jakub Kulesza

Poseł na Sejm RP

Biuro Poselskie: Al. Kraśnicka 31 lok. 204
20-718 Lublin

Szanowny Panie Pośle,

długo zastanawiałem się w jakiej formie i jakie argumenty wnieść w moim piśmie do Pana
Posła.

Może na początek trochę historii.

Jestem jedynym szpitalem położniczo

- ginekologicznym w województwie Warmińsko - Mazurskim, a także prawdopodobnie

jednym z nielicznych w kraju, który jest jest prywatny, ale nie bierze żadnych pieniędzy

od pacjentek ubezpieczonych, i wszystkie procedury medyczne rozliczane są w ramach

Narodowego Funduszu Zdrowia. Porównując się z tkz. Szpitalami samorządowymi, nikt nie
wspiera mojej działalności w żaden sposób. Żadna grupa kapitałowa, wszystko opiera się na

kredytach, które trzeba spłacać. Mój szpital utrzymuje się wyłącznie za własne zarobione

pieniądze i próbujemy dorównać wysokością wynagrodzenia za pracę na takim samym

poziomie jak w szpitalach państwowych. Nasze pacjentki nie płacą u nas za nic, poród,
znieczulenie porodu, pobyt, wyżywienie, dostęp do telewizji, WiFi, internetu kablowego oraz

parking - wszystko jest za darmo.

Szpital oficjalnie zarejestrowany jest jako

szpital

specjalistyczny,

ginekologiczno

- położniczy, jednoimienny, należymy również do sieci szpitali polskich. W 2019 r„
otrzymaliśmy 1 miejsce w plebiscycie Fundacji „Rodzić po ludzku” za najlepszy oddział
położniczy w naszym Województwie , w skali kraju otrzymaliśmy 13 miejsce.

Myślę, że takie wyróżnienie najlepiej oddaje to co robimy i jak staramy się w opiece nad
pacjentką w ciąży, porodzie i połogu. Jesteśmy jako nieliczni w kraju w tkz. KOC, a jedyni
w naszym województwie.

W sytuacji jaka zaistniała w naszym kraju i na świecie, pandemii koronawirusa

przyjmowaliśmy pacjentki z osobą towarzyszącą, nie robiliśmy z tym żadnych problemów.
Jednak po rozpoczęciu się II fali zalecenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oraz

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ginekologii i położnictwa, a także zakażników,
były jednoznaczne, aby nie wykonywać tego typu działań i nie

narażać pacjentki na

możliwość zakażenia. Narodowy Fundusz Zdrowia polecił nam utworzenie tzw. „łóżek
covidowych” (każdy szpital posiadający takie łóżka otrzymał wsparcie finansowe), okazało

się jednak, że system nie obejmuje nas w rozliczeniach finansowych i pominięto nas w tych
działaniach. Próba wyjaśnienia tej sytuacji skończyła się na niczym. Ani Narodowy Fundusz

Zdrowia, ani Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego nie potrafią odpowiedzieć
mi na pytanie, dlaczego tak jest. I nie wiem do dnia dzisiejszego dlaczego nadal nie ma nas na

liście u Wojewody w walce z koronawirusem.
W sytuacji gdy na oddział położniczy zgłosi się 1 chora pacjentka i zarazi personel lub inne
pacjentki przebywające w placówce będę musiał zamknąć szpital, który jest małym szpitalem,

ponieważ ma 13 łóżek położniczych - co spowoduje bankructwo. Dlatego bardzo ostrożnie
podchodzę do możliwości wprowadzenia koronawirusa na teren szpitala. Jeżeli chodzi
o pacjentkę ciężarną , jestem w stanie ją odizolować, natomiast osoba towarzysząca jest dla

mnie ogromnym problemem. Nie żądamy bezwzględnego wykonywania testów PCR na

obecność Covid-19, ponieważ akceptujemy również szybkie testy Antygenowe, które
dodatkowo można wykonać w naszym szpitalu.
Oprócz tego, personel medyczny również stawia opór, ponieważ nie jest wynagradzany

w sposób satysfakcjonujący w stosunku do innych szpitali położniczych.
Pisze Pan, że zgodnie z przepisami ,, świadczeniodawcy otrzymali dodatkowe środki

finansowe, które majq zapewnić przede wszystkim możliwość organizacji procesu udzielania
świadczeń w sposób bezpieczny dla pacjentów” - ja takich środków nie otrzymałem. Prośba
o okazanie testu przez osobę towarzyszącą wynika z braku środków finansowych na jej
zabezpieczenie. Gdyż mając na uwadze względy organizacyjne i materiałowe nie stać nas na

zabieranie pieniędzy z „puli porodów” na dodatkowe koszty z tym związane, wiedząc, że nikt
nie pokryje nam strat. Mimo tych problemów staramy się, aby przy każdej pacjentce rodzącej,

jeżeli wyraża ona taką chęć była osoba towarzysząca i w miarę naszych możliwości to się
dzieje. W przypadku odmowy wykonania testu przez osobę towarzyszącą i nie wyrażeniu
zgody na wykonanie tego testu przez nas, jest możliwość negocjacji warunków porodu z taką

osobą. Co jednoznacznie oznacza, że nie ma bezwzględnego zakazu porodów rodzinnych.

Każdy

przypadek

traktujemy

indywidualnie.

Oczywiście

zdarzają

się

sporadyczne

wykrzykiwania inwektyw pod naszym adresem przez Panów, którym wydaje się, że w tym

kraju wszystko im wolno, mają za nic pandemię. Na szczęście takie przepadki zdarzają się
sporadycznie.

Kończąc wyjaśnienia, jestem zaskoczony, że zgłoszenia od obywateli przesyłane są,
do województwa lubelskiego?, gdzie na terenie naszego województwa istnieją biura poselskie

Pana partii i innych.
Wydaje

mi

się,

że

wystarczająco

wyjaśniłem

Panu

mechanizm

trudności

i przyczyn ograniczenia w pewnym małym stopniu, dopuszczenia ludzi z zewnątrz do takiego
specyficznego podmiotu jak mój.

Państwo polskie nie wspiera takich podmiotów prywatnych jak mój, nawet w pandemii.
1 to jest prawdziwa przyczyna tych niewielkich ograniczeń, gdzie przy takich kosztach jakie
ponosi zakład, i rozwiązaniach architektonicznych w szpitalu, musimy dbać o to żeby

kilkadziesiąt osób nie straciło środków do życia.

