Witam Państwa na dzisiejszej uroczystości
Witam Panią Poseł Iwonę Arent
Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Urszulę Pasławską
Witam Starostę Nidzickiego Pana Ludwika Ekierta,
Pana Burmistrza Dariusza Szypulskiego
Naszych szanownych gości dzieci doktora Konstantego Muraszko z rodzinami
Panią hrabinę Heidi von Rossenberg reprezentującą Zakon Joannitów,
przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych, instytucji publicznych i firm
prywatnych
Witam obecnych i byłych pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Witam Przyjaciół Szpitala w Nidzicy
Drodzy Państwo, rok 2011 przynosi nam podwójną rocznicę, powstania Szpitala
w Nidzicy.
W codziennym biegu często zapominamy o rzeczach najważniejszych, ale taka chwila
jak dziś, zmusza nas do zatrzymania się i refleksji nad ideą tego nad czym pracujemy, i
do czego dążymy.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma większego dobra niż zdrowie i życie
człowieka, i w naszej codziennej pracy nie ma większej wartości niż ratowanie zdrowia
i życia innych ludzi.
Do czego dążymy ? odpowiedź może być tylko jedna – ta sama – do ratowania zdrowia
i życia. Ale aby urzeczywistnić nasza ideę, potrzebne jest wielkie zaangażowanie wielu
osób, nie tylko nas – pracowników szpitala, ale także władz samorządowych oraz
całego społeczeństwa.
Drodzy Państwo, udział w naszym dzisiejszym spotkaniu zgodził się wziąć Pan Piotr
Rafalski – wielki pasjonat naszej nidzickiej historii, który za chwilę opowie nam dzieje
Szpitala w Nidzicy.
Ja natomiast chciałabym nawiązać do czasów współczesnych, które będą
potwierdzeniem misji działalności naszego szpitala na przestrzeni ostatnich lat.
Szpital w Nidzicy – jest szpitalem powiatowym świadczącym usługi na podstawowym
poziomie referencyjnym. Co to oznacza?
Otóż głównym założeniem jest, aby naszym pacjentom zapewnić opiekę medyczną w
podstawowym zakresie, stąd też wywodzi się struktura naszego szpitala, gdzie
utrzymane są 4 podstawowe oddziały: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej,
pediatrii, ginekologii i położnictwa.
Na przestrzeni lat nasza działalność ulegała modyfikacji – analogicznie do zmiany
struktury potrzeb zdrowotnych naszego regionu, jak też rosnących wymagań
wynikających z rozwoju medycyny. Stąd powstała potrzeba uruchomienia w naszym
mieście opieki długoterminowej – w postaci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej, staramy się, nie tylko wzbogacać nasze
usługi stacjonarne poprzez zakup sprzętu i wprowadzanie nowego rodzaju usług,
wspomnę tylko z ostatnich lat usługi z zakresu laparoskopii, kolonoskopii, pogłębiona
diagnostykę kardiologiczną, ale także poprzez jak najszerszy dostęp do
specjalistycznych usług medycznych poprzez rozwój bazy ambulatoryjnych poradni
specjalistycznych – obecnie w naszym zakładzie funkcjonuje ich 15.
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Drodzy Państwo nasze usługi to także, nocna i świąteczna pomoc lekarską i
pielęgniarska, oraz diagnostyka obrazowa i laboratoryjna – gdzie badania
wykonywane są nie tylko dla jednostek naszego zakładu, ale także gabinetów w całym
powiecie – głównie lekarzy rodzinnych.
Nasze zadania na przyszłość: to rozwój bazy rehabilitacyjnej – obecnie wykonujemy
usługi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej, jednak ograniczenia limitowe
nie pozwalają na zaspokojenie w pełni potrzeb zdrowotnych naszych mieszkańców
w tej dziedzinie. Posiadamy doskonały sprzęt, zakupiony dzięki realizacji programów
PFRON, dlatego jak najbardziej wskazane jest, aby umożliwić pacjentom tego
potrzebującym jak największy dostęp do tego rodzaju usług .
Zadanie na obecny i przyszły rok – to remont sal operacyjnych Bloku Operacyjnego.
Ostatnia zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej, pozwoliła nam na opracowanie
koncepcji modernizacji bloku operacyjnego do potrzeb i struktury naszego szpitala.
Wielkim przyjacielem i orędownikiem w tej sprawie jest Pan Starosta – Ludwik Ekiert.
Wierzę, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie – które jest
warunkiem funkcjonowania naszego szpitala, a także podstawą do dalszego rozwoju
jakości udzielanych przez nas usług.
Mówiąc o naszej działalności – nie można nie wspomnieć o ratownictwie medycznym.
Drodzy Państwo, usługi z tego zakresu to pierwszy moment, kiedy ratowane jest
ludzkie życie. Nasze zespoły służą nie tylko pacjentom naszego powiatu, ale z uwagi na
bliską lokalizację trasy E7 także turystom i osobom podróżującym na nasze
CUDOWNE MAZURY. W utrzymaniu przez nasz zakład usług z zakresu ratownictwa
medycznego – wszyscy ponieśliśmy ogromny wysiłek.
Wspomnę tylko rok 2005 , kiedy odbudowując bazę naszego pogotowia otrzymaliśmy
ogromne wsparcie od Pani hrabiny Heidi von Ressenberg, w postaci karetki, oraz
wielką kampanię Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy – kiedy w zbiórce
publicznej do przysłowiowej puszki – zebrano pieniądze na nowoczesny defibrylator.
Wspomnę też rok 2008, kiedy podjęliśmy wspólnie z Panem Starostą i całym
społeczeństwem kampanię, która ustrzegła nas przed przejęciem usług pogotowia
przez firmę konkurencyjną.
Wspomnę też personel, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje – poprzez
dokształcanie i szkolenia oraz zaangażowanie, z jakim ponosi trud codziennej pracy.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi dziś dysponujemy najlepszym sprzętem i najlepszą kadrą
– wszystkim jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie w tej sprawie.
Nie zawsze jednak tak było.
Jak łatwo, zapominając o priorytetach – możemy nagle znaleźć się nad przepaścią
przekonałam się obejmując w grudniu 2004 r. stanowisko dyrektora.
Wówczas szpital posiadał 8 mln zadłużenie, wierzyciele niemal stali pod drzwiami,
zastałam zaniedbaną infrastrukturę, całkowicie pozbawioną zaplecza sprzętowego
bazę pogotowia.
Pierwsze zadanie, jakie postawiliśmy sobie wówczas z ówczesnym Starostą Panem
Stanisławem Rabczyńskim, to zbilansowanie bieżącej działalności, niemal natychmiast
trzeba było też walczyć nie tylko o bieżąca płynność finansową, ale także podpisywać
ugody z wierzycielami, odbudować bazę sprzętową – aby móc ubiegać się o
zakontraktowanie usług z NFZ.
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Dziś z dawnego zadłużenia pozostało ok. 600 tys.
Niestety spłacając samodzielnie jako ZOZ narosłe zadłużenie z lat poprzednich,
nie byliśmy w stanie realizować od razu wszystkich potrzebnych inwestycji.
Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego wykonaliśmy termomodernizację budynków
ZOZ-u, zakupiliśmy niezbędny sprzęt medyczny.
Zrealizowaliśmy też szereg programów uzyskując dofinansowanie zewnętrze: zakup
najnowocześniejszej karetki przy wsparciu funduszy europejskich, zakup sprzętu i
remonty przy wsparciu środków PFRON, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Działalność naszego zakładu jest także bardzo wspierana przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szpitala w Nidzicy, które wszystkie swoje wpływy przeznacza na zakup
sprzętu. Wszyscy członkowie działają nieodpłatnie – dzięki temu dotychczas zakupiono
sprzęt za ponad 500 tys. zł. Największe wpływy otrzymujemy z nawiązek sądowych – i
tu dziękuję naszemu Sądowi w Nidzicy i Panu Prokuratorowi. Dodatkowo wpływy
pochodzą z przekazywania co roku 1% podatku - oraz darowizn firm i osób
prywatnych.
Jestem dumna, że działając lokalnie na rzecz naszego wspólnego dobra,
jesteśmy w stanie tak wiele osiągnąć. Jestem dumna, że utrzymana została idea
istnienia szpitala w Nidzicy, oraz jego służba na rzecz lokalnej społeczności.
Śledząc historię naszego szpitala – i myśląc o tym, jak trudno jest działać w pojedynkę,
z okazji obchodów rocznicowych naszego szpitala chcielibyśmy upamiętnić doktora
Konstantego Muraszko – pierwszego dyrektora szpitala w Nidzicy po II wojnie
światowej.
Otrzymując początkowe wsparcie władz samorządowych – podjął się trudu opieki
medycznej nad pacjentami naszego powiatu oraz rozpoczął odbudowę naszego
szpitala.
Dziś wspólnie z Panem Starostą chcemy docenić dokonania i poświęcenie w
codziennej pracy dyrektora i doktora Muraszko oraz udowodnić, że jego starania nie
poszły na marne.
Wierzę, że droga, jaką obraliśmy, będzie kontynuowana również przez przyszłe
pokolenia. Życzę naszemu miastu, a właściwie całemu powiatowi nidzickiemu –
kontynuacji obchodów kolejnych rocznic istnienia szpitala w Nidzicy.
Dziękuję Państwu.
Anna Osłowska
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy
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