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12. Ogromne zaangażowanie pracowników ( bez względu na formę zatrudnienia ) pozwala
realizować zadania, mimo dość niesprzyjających warunków zewnętrznych. Personel placówki
jest najsilniejszym „elementem" strony S P Z O Z - M O Z w Zielonce. Podkreślić pragnę, że wielu
zadań nie udało by się zrealizować bez, moim zdaniem, wzorowej postawy personelu.
Obiegowe opinie i formowane wnioski na bazie jednostkowych sytuacji są osądami
niesprawiedliwymi. Ogólna opinia powoduje wiele zaburzeń. Pacjent często zamiast
współpracować z lekarzem prezentuje postawę walczącą co negatywnie wpływa na cały
proces leczenia.
13. „Silnymi" stronami placówki są również:
a) ilość poradni specjalistycznych, które świadczą bezpłatne, dla pacjenta, usługi w tym :
jedyne ( nadal) w powiecie wołomińskim takie jak : chorób naczyń; chorób
metabolicznych ( zapewniająca również konsultacje dietetyka) ; reumatologii; chirurgii
dzieci; logopedyczna. Jako nieliczne poradnie w powiecie takie jak : neurologii dzieci;
alergologii dzieci; gruźlicy i chorób płuc, medycyny sportowej
b) różnorodność udzielanych świadczeń : poz, specjalistka; stomatologia .rehabilitacja w
tym rehabilitacja „neurologiczna" dzieci w ośrodku rehabilitacji dziennej
(wielopoziomowa rehabilitacja dzieci - dziecko „pod opieką" zespołu , którego
członkami ze sobą współpracującymi są: lekarz rehabilitacji; lekarz neurolog dziecięcy;
specjaliści z zakresu fizjoterapii dziecięcej; terapeuci zajęciowi; psycholog; logopeda;)
c) zapewnienie różnego rodzaju diagnostyki w miejscu udzielania świadczeń jakiej jak :
R T G ; E E G ; Hollter; Echo serca, laboratoryjnej - z przekazywanych obecnie założeń
przez resort zdrowia wynika, że ten element świadczenia usług będzie promowany.
Należy odnotować również, że o planach tak zwanej opieki koordynowanej już nić się
nie „mówi". Prawdopodobnie, moim zdaniem, cały system jest na tyle słabo
skonstruowany, że należy podjąć działania naprawcze przed podjęciem decyzji o
zmianie generalnej „filozofii" funkcjonowania tej dziedziny życia społecznego.
d) posiadaną bazę sprzętu do leczenia, rehabilitacji i diagnozowania w tym :
1) jedyny aparat w powiecie do masażu limfatycznego - rehabilitacja osób z
chorobami nowotworowymi i naczyniowymi ( placówki świadczące usługi z
zakresu onkologii - mając informację o posiadanym aparacie - kierują
pacjentów bezpośrednio do naszej placówki, są to m.in. Centrum Onkologii z
Ursynowa i z ul. Wawalskiej)
2) jedyny w powiecie aparat do kriokoagulacji w poradni ginekologicznopołożniczej, który po zakupieniu odpowiednich końcówek będzie umożliwiał
wykonywanie zabiegów metodą krio w zakresie dermatologii,
3) jedyna kabina w powiecie do prowadzenia diagnostyki badania poziomu
słuchu w poradni otolaryngologicznej
4) wyposażenie w sprzęt diagnostyczny w poradni okulistycznej,
5) wykonywana diagnostyka w zakresie biopsji
6) wysokiej klasy aparat R T G i U S G .
7) możliwość nieprzerwanej pracy w ciągu dni roboczych i zabezpieczeniu energii
w porach nocnych oraz dniach wolnych ( bezpieczeństwo urządzeń
chłodniczych - przechowywanie szczepionek ) od pracy dzięki wyposażeniu
placówki w zapasowe źródło energii - zakup generatora prądu z dotacji
budżetu Miasta Zielonka
Wyposażenie w sprzęt i współpraca z różnego rodzaju specjalistami to element
pozyskiwania środków finansowych z tytułu tak zwanego pod wykonawstwa dla innych
placówek. Podwykonawstwo to wynik obowiązujących zasad realizacji umów z NFZ.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dana placówka wykonując dany zakres
działalności ma obowiązek zapewnić pewien określony zakres diagnostyczny i jeśli
jest to diagnostyka, którą można zapewnić ( wg zarządzenia Prezesa N F Z ) po za
miejscem udzielania świadczeń a nie ma się możliwości zapewnienia w siedzibie to
wówczas diagnostyka jest wykonywana u podwykonawcy ( koszty diagnostyki

