Stanowisko
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przeniesienia Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego
z Ustki do Słupska
Rada Miejska w Słupsku z niepokojem obserwuje działania Zarządu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Spółka z o.o. w sprawie
przeniesienia Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego z Ustki
do Słupska.
Rada Miejska w Słupsku stoi na stanowisku, że do przeniesienia ww. Oddziałów
niezbędne jest wybudowanie nowego pawilonu. Proces ten nie może odbywać się kosztem
innych oddziałów i poradni.
Rada Miejska w Słupsku zobowiązuje Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia
do prezentowania tego stanowiska.
Uzasadnienie:
Przeniesienie kompleksu oddziałów ze Słupska do Ustki nastąpiło 15 lat temu i miało
być tymczasowe. Tak obiecywał mieszkańcom Słupska, w tym i radnym miejskim oraz
pracownikom szpitala, ówczesny marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski.
Jak tłumaczono wtedy społeczeństwu słupskiemu, przenosiny do Ustki były związane
z kłopotami finansowymi województwa pomorskiego, które nie miało 400 tys. zł
na wyremontowanie pomieszczeń przy ulicy Kopernika tak, aby spełnione były wymogi
Sanepidu.
Postanowiono wtedy wykorzystać obiekt ustecki, który w związku ze zmianami systemowymi
w ochronie zdrowia, przestał być szpitalem rejonowym.
Przypomnijmy, że były to oddziały: położniczo-ginekologiczny z patologią ciąży,
neonatologiczny oraz intensywnej opieki dla noworodków.
Dziś stwierdzamy, że decydenci wojewódzcy najwyraźniej zapomnieli o swoich
przyrzeczeniach i planach, nawet tych z ostatnich miesięcy i opracowali, można rzec –
w tajemnicy – nowy plan, przeniesienie oddziałów istniejących w Ustce do budynku przy
ul. Hubalczyków w Słupsku, kosztem relokacji istniejących tam oddziałów i poradni.
Dlatego podzielamy obawy i przyłączamy się do apelu przedstawicieli pracowników
Szpitala, którzy podnosząc tę sprawę, argumentują ją następująco:
„Planowane przeniesienie Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ustki do istniejącego
budynku Szpitala w Słupsku zdecydowanie pogorszy bezpieczeństwo i jakość leczenia chorych
w istniejącym Szpitalu, a koszt modernizacji i relokacji poszczególnych komórek
organizacyjnych naruszających integralność m.in. istniejących mediów będzie zbliżony
do kosztów wybudowania nowego pawilonu”.
Rada Miejska w Słupsku apeluje do Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Słupskiego
o podjęcie podobnych stanowisk.

Szanowny Panie Marszałku Województwa!
Domagamy się uwzględnienia głosu obywateli, których reprezentujemy.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

