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GWD Zdrowie

Spotkanie 5
Powiat Hajnowski, 13.09. 2012 - 14.09.2012

Sprawozdanie
1. Powiat  hajnowski  był  gospodarzem kolejnego spotkania  grupy wymiany doświadczeń w zrządzaniu 

powiatowymi usługami zdrowotnymi.

2. Starosta Włodzimierz Pietroczuk powitał wszystkich przybyłych na spotkanie przedstawicieli powiatów 
i  szpitali.  Następnym punktem był  projekcja  filmu  który pokazał  nam bogactwo  i  piękno  powiatu  
Hajnowskiego  Były prezentowane dokonania powiatu hajnowskiego , jego rozwój, inwestycje. Powiat 
hajnowski jest najmniejszym powiatem uczestniczącym w tej edycji GWDZ. Liczy nieco ponad 46 000. 
Położony jest  na  najbardziej  na wschód wysuniętych terenach Polski.  Graniczy z  Białorusią.  Wśród 
wielu inwestycji prowadzonych na terenie powiatu jedną najważniejszych była budowa nowego szpitala.  
Decyzja  o  budowie  nowego  szpitala  zapadła  na  początku  lat  80.  10  września  1984  roku  został 
wmurowany kamień węgielny. Planowany termin otwarcie szpitala  miał nastąpić w 1987 roku. Jednak 
sytuacja gospodarcza i polityczna w tym okresie uniemożliwiła utrzymanie terminu. Ostatecznie o wielu 
zmianach pierwsi  pacjenci  byli  przyjęci  1996 roku.  Obecnie  w szpitalu działa  12  oddziałów z  360  
łóżkami  dwa  oddziały  opieki  długoterminowej,  stacja  dializ,  29  poradni  specjalistycznych,  dwie 
przychodnie  rejonowe,  pięć  gminnych,  cztery  wiejskie.  Szpital  hospitalizuje  rocznie  ponad  10 000 
pacjentów,  udziela  90 000 porad,  wykonuje  ponad 4000 operacji  w tym operacje  laparoskopowe na 
światowym poziomie. 

3. Drugiego dnia  dyrektor Grzegorz Tomaszuk pokazał nam szpital. Obiekt mimo że stosunkowo młody bo 
otwarty w 1996 roku wymaga inwestycji.  Część oddziałów jest po remoncie.   Pokoje z łazienkami  
odnowione  czekają  na  pacjentów.  Budynek  szpitala  przeszedł  gruntowną  termomodernizacje  co 
pozwoliło  znacznie  ograniczyć  koszty  eksploatacji.  W  drugim  wyremontowanym  starym  budynku 
szpitala uruchomiono zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. W trakcie pobytu w szpitalu zapoznaliśmy się z 
programem podlaskie e-zdrowie. Jest to program kompleksowej informatyzacji sektora ochrony zdrowia  
którą  realizuje  urząd  marszałkowski  województwa  podlaskiego.  Szpital  hajnowski  jest  jego 
uczestnikiem. Zgodnie z przyjętymi założeniami pozwoli on znacznie poprawić gromadzenie , analizę , 
archiwizację danych i przepływ informacji medycznych potrzebnych do prawidłowego diagnozowania i  
leczenia pacjentów. 

4. W dalszej części dnia moderator Zbyszko Przybylski zaprezentował opinie  pacjentów zebrane przez  
uczestników grupy przeprowadzone wśród pacjentów w poszczególnych szpitalach . Występują różnice 
w opinii  pacjentów na temat  sposobu przyjęcia  pacjentów do szpitala,  na  oddział,  jakości  posiłków 
podawanych, jakości opieki pielęgniarskiej ,lekarskiej. Każdy uczestnik grupy mógł „wyłapać” swoje  
najsłabsze strony na tle grupy, co pozwala podjąć stosowne działania. 

5. Pan Jarosław Komża na zakończenie naszego spotkania zapowiedział że termin następnego spotkania  
zostanie ustalony już w nowym roku.

Moderator
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