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Starosta Oleski
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Ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

W odpowiedzi na pismo KRZ.8023.2.2018 uprzejmie informuje:
W celu zapewnienia ciągłości pracy Oddziału Wewnętrznego konieczne jest zapewnienie co najmniej
2 etatów przeliczeniowych lekarzy specjalistów oraz ciągłości opieki
popołudniowych

połowy

Wewnętrznego

zamieszczono

wymaganych

dyżurów.

ogłoszenie

Przed zawieszeniem

w prasie

branżowej(

internetowej o zatrudnieniu lekarzy internistów. Prowadzone
na rynku pracy, z obszaru woj.opolskiego,

bez podpisywania umów , które
na chwile

obecną

w godzinach

w dni wolne. Aktualny stan zatrudnienia zapewnia ciągłość pracy oddziału w ciągu

dnia oraz około

dostępnymi

dyżurowej

nie

dają

Gazeta Lekarska) oraz wersji

są

liczne rozmowy z lekarzami

śląskiego

i dolnośląskiego.

określą ilość pełnionych dyżurów

gwarancji zapewnienia

ciągłości

działalności Oddziału

pracy

oraz

także

Wstępna

istotne,

deklaracja

stawkę

za dyżur

oddziału.

Informacja o zawieszeniu działalności oddziału została umieszczona na stronie internetowej
szpitala oraz przekazana do mediów zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.
Informacje takie przekazano do wojewody opolskiego, dyrektora OOW NFZ oraz koordynatora
Państwowego

Systemu Ratownictwa Medycznego.

Pacjenci internistyczni kierowani
Wolne miejsca dostępne
1.na portalu

"łóżka

na

są

do podmiotów leczniczych

według dostępności

na oddziałach.

są:

oddziałach

szpitalnych Opolszczyzny"- aktualizowanym codziennie przez

podmioty lecznicze.
2.na głównej stronie internetowej Opolskiego
nazwą Oddziały Wewnętrzne

Urzędu

Wojewódzkiego w

zakładce

i Chirurgiczne- aktualizowane w dni robocze.

„informacje" pod

-
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Obowiązek

zapewnienia

ciągłości

leczenia zdiagnozowanego pacjenta spoczywa na podmiocie

leczniczym. który takiego pacjenta
podmiot nie jest w stanie

zapewnić

międzyszpitalnym przewieźć

przyjął. Jeżeli

z powodu braku miejsc na oddziale szpitalnym

kontynuacji leczenia, winien

własnym

transportem

pacjenta do najbliższego oddziału w innym podmiocie. W

województwie opolskim funkcjonuje 18 podmiotów leczniczych

posiadających

w swoich strukturach

oddziały wewnętrzne.

Pacjenci

trafiający

do szpitala w

Oleśnie są wstępnie

diagnozowani w Szpitalnym Oddziale

Ratunkowym i po zaopatrzeniu wypisywani do domu lub dysponowani de innych
W przypadku

zagrożei1 życia

korzystamy

Medycznego z transportem lotniczym
Sytuacja kadrowa na

także

jest

średnia

nierzadko

możliwości

z transportów Pa11stwowego Ratownictwa

włączi1ie.

pozostałych oddziałach

przyczyną

ośrodków.

szpitalnych daleka jest od komfortowych.

wieku personelu lekarskiego oraz oczekiwania
szpitala. Sytuacja kadrowa

związana

Podstawową

płacowe przekraczające

z wypowiedzeniami anestezjologów po

interwencji konsultanta wojewódzkiego w chwili obecnej zmierza do normalizacji na okres
nąjbliższych

6

miesięcy.

O wszelkich zmianach obecnej sytuacji

będę informował

na

bieżąc'o.

poważaniem
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