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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z POWIATU

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Puszczykowa,
Szpital w Puszczykowie od 30 lat służy chorym. Przez ten czas zatrudniał świetnych 

specjalistów i ciesząc się zaufaniem pacjentów, wypracował sobie znakomitą markę.
Miał też niestety moment poważnego kryzysu. Poprzez złe zarządzanie popadł 

w długi i groził mu upadek.

Od kilku lat szpital jest przedmiotem troski władz powiatu poznańskiego.
Dzięki ogromnemu wysiłkowi i znacznemu zaangażowaniu finansowemu powiatu, 

a także współpracy z miastem Puszczykowem – dzięki pomocy jego władz oraz zro-
zumieniu i wsparciu mieszkańców udało się uratować byt szpitala. Pozwoliło to za-
pewnić godziwą, fachową opiekę medyczną chorym z tego rejonu, a także uratować 
prawie 500 miejsc pracy.

Szanowni Czytelnicy,
Szpital w Puszczykowie, najpierw jako kolejowy, następnie powiatowy, nigdy nie był 

małym, prowincjonalnym szpitalem. Ta wielospecjalistyczna jednostka, od początku 
istnienia, poprzez swoje położenie, stanowiła ważny punkt na mapie ratowniczej aglo-
meracji Poznania. Posiadając lądowisko dla helikopterów, w tej chwili jedyne w okolicy 
spełniające normy unijne, przyjmując nagłe zachorowania, a także chorych z wypad-
ków, od lat pełni funkcję ratowniczą.

Jednak standardy pracy w służbie zdrowia, które były wystarczające trzydzieści lat 
temu, nie przystają do dzisiaj przyjętych i znacznie się zmieniły. W trosce o dobro pa-
cjentów i jakość świadczonych usług, szpitale zobowiązane są przez przepisy prawa 
do przeprowadzenia wewnętrznych zmian organizacyjnych i utworzenia wyspecjalizo-
wanych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Zapewniam, że utworzenie SOR w Puszczykowie nie wiąże się ani z rewolucyjnymi zmia-
nami funkcjonowania szpitala, ani ze zwiększonym natężeniem ruchu karetek czy helikop-
terów. Karetki od trzydziestu lat jeżdżą do Puszczykowa i nadal będą jeździły, a helikoptery 
lądują i lądować będą jak dotąd.

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wiąże się z przebudową istniejącej 
izby przyjęć, zmianami organizacyjnymi świadczonej pomocy i inwestycjami w sprzęt.

Szpital w Puszczykowie, by nadal świadczyć usługi na najwyższym poziomie, potrze-
buje dużych nakładów. Jego trzydziestoletnie funkcjonowanie, bez większych remontów 
i inwestycji oraz późniejsze problemy finansowe spowodowały systematyczne pogarsza-
nie się jego stanu. Potrzebne są też poważne zakupy nowoczesnego sprzętu.

Powiat poznański deklaruje dalszą pomoc i wsparcie finansowe dla szpitala.
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego da szpitalowi szansę, by to, co do 

tej pory się w nim dzieje, działo się nadal, jednak na lepszym poziomie i w lepszych 
warunkach. Zmiany przyniosą podniesienie jakości usług, powodując tym samym 
zwiększenie bezpieczeństwa chorych.

Szanowni Państwo,
Puszczykowianie zawsze szczycili się tym, że mieszkają w pięknym otoczeniu, 

a także, że mają w pobliżu świetny szpital. Z ogromną determinacją wspierali powiat 
w walce o ratowanie jego bytu.

Wierzę, że i teraz, gdy przed szpitalem spokojny byt i rozwój, nadal będziemy działać wspólnie.
Chodzi przecież o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Jan Grabkowski
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