Szpital w Brodnicy...
Jako Radny Powiatu Brodnickiego chciałbym podzielić się z Państwem kilkoma
informacjami i moimi refleksjami na temat brodnickiego szpitala. W przypadku pytań
proszę kontaktować się ze mną drogą mailową (poczta@przemyslawgorski.pl) lub za
pośrednictwem www.jablonowo.com, postaram się udzielić odpowiedzi na Państwa
pytania.
W lutym w starostwie zakończono prace nad koncepcją rozbudowy szpitala, 11 marca ogłoszono
przetarg na wykonanie dokumentacji wykonawczo-budowlanej, która ma realizować założenia
planu. Program dostosowania szpitala w Brodnicy do wymagań sanitarnych, to konieczność, by
szpital mógł istnieć w przyszłości. Program obejmuje zmodernizowanie ok. 5,5 tys. metrów
kwadratowych oraz rozbudowę szpitala o ok. 4,5 tys. metrów kwadratowych. Powstać mają nowe
budynki, obecnie istniejące będą nadbudowane lub zmodernizowane. Program zakłada m.in.:
maksymalnie trzyosobowe sale dla pacjentów, modernizację bloku operacyjnego, adaptację
pomieszczeń dla administracji, przygotowanie lokum dla działu farmacji, a także pomieszczeń na
poradnie specjalistyczne, rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego. Zadanie to jest bardzo
kosztowne, ale konieczne. Przejęcie szpitala przez samorząd powiatowy w Brodnicy, który stara się
o środki unijne na ten cel, to szansa dla naszej lecznicy na to, że będzie istniała. Bez dostosowania
szpitala do przepisów sanitarnych, nie miałby szans w przyszłości. Przejęcie ryzykowne, bolesne,
trudne, ale konieczne, żebyśmy nie stracili brodnickiej lecznicy. Mówienie, że szpitalne stare
budynki nie wytrzymają i zawalą się podczas inwestycji uważam za próbę szukania sensacji.
Przecież szpital budować będą za przeproszeniem nie krawcy, ale fachowcy budownictwa. Tak więc
należy im zaufać, że będą znać się na swojej profesji i poczynione są odpowiednie ekspertyzy.

W dniu wczorajszym został wybrany nowy dyrektor szpitala, Dariusz Szczepański z
wykształcenia ekonomista. Szanuję jednogłośny wybór Komisji Konkursowej i
wierzę w trafność tego wyboru. Niestety czytając i słuchając komentarze na temat
szpitala, odnoszę wrażenie, że ktoś stale „trzyma kciuki” by szpitalowi w Brodnicy
się nie powiodło. I robi wszystko, żeby przeszkodzić tym, którzy pracują ciężko,
żeby jednak się udało. Takie polskie piekiełko, albo postawa psa ogrodnika. Proszę
byśmy wszyscy bez wyjątku podeszli do tematu szpitala, że jest to sprawa nas
wszystkich i nam wszystkim musi zależeć by ten szpital funkcjonował dobrze.
Podjudzanie pracowników szpitala i mieszkańców powiatu do niczego dobrego nie
prowadzi...

Z wyrazami Pozdrowień
Przemek Górski, 27 marca 2013r.
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