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W zwĄzku z Pani interpelacjq Nr 150 w sprawie braku dostępności do |pkarzy
podstawowej opieki zdrowotnej w przychodni przy u|. Grohowskiej 339 wniesionq do Pana
Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzie|nicy Praga Potudnie w sprawie trudności w dostępie do
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni przy ul. Grochowskiej 339 uprzejmie
wyjaśniam, że dostępność pacjentów do świadczeń zdrowotnych w naszych p|acówkach jest
systematycznie monitorowana, a zaistniate problemy sq rozwiqzywane na bieżqco. W
przypadku stwierdzenia jakichko|wiek trudności w dostępie do |ekarzy, które najczęściej
wynikajq ze zwiększonej okresowo zachorowaIności i tym samym zapotrzebowania na
świadczenia zdrowotne oraz niespodziewanej absencji persone|u: krótkotrwałej chorobowej
l ub zupetnego zaprzestania współpracy (rozwiqzanie umowy
z powodów osobistych, zgon, rozpoczęcie specja|izacji) podejmowane sq natychmiastowe
dziatania doraźne. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, dokonujemy niezwtocznych zmian
organizacyjnych poprzez czasowe odde|egowanie |ekarzy poz do przychodni, w której
wystqpiły trudności Iub zabezpieczamy zastępstwo w sqsiednich naszych przychodniach.

Przychodnia przv u|.Grochowskiej 339 obejmuje opiekq ok. 11 0O0 osób. Świadczenia
udzie|ane sq przez 10 |ekarzy w tym 6 |ekarzy w petnym wymiarze godzin. Mimo teoretycznie
wystarczajqcej (wg standardów NFZ) obsady |ekarskiej obserwujemy okresowe prob|emy z
przyjęciem wszystkich pacjentów (zwłaszcza pow.18r.ż), oczekujqcych pomocy W dniu
zgtoszenia i od dłuższego czasu dostrzegamy potrzebę zwiększenia zatrudnienia.
W zwiqzku z powyzszym od |utego br. pacjentów w tej przychodni przyjmujq po 1 dniu w
tygodniu |ekarze przesunięci z przychodni przy u|.Abrahama 16 i Kickiego 24. Jednocześnie
pacjenci wymagajqcy pi|nej porady moga skorzystać z pomocy |ekarzy w pobliskich poradniach
poz: przv u|.Kickiego 24, Sygietyńskiego 3, Zamienieckiej 73, ostrołęckiej 4, Ateńskiej 4. Ponadto
nieustannie poszukujemy |ekarzy poz do wspótpracy w różny moż|iwie dostępny sposób:
poprzez ogtoszenia prasowe, porta|e branżowe, w |zbach Lekarskich, strony internetowe,
ogłaszanie konkursów ofert, sieć kontaktów indywidualnych. Te starania przynoszQ niestety
znikome efekty.

Dramatyczny brak lekarzy poz na rynku pracy jest problemem nie tylko naszego Zespotu.
Nie mniej jednak, wciqż prowadzimy aktywnq, systematyczna rekrutację |ekarzy, oferujqc
godziwe warunki zatrudnienia.

.''}.H$i'Y'fubĘlł$
Zakładów l-ec

Warszawa

Z poważaniem


