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Powiat Lubaczowski, 15.10. 2012 - 16.10.2012

1. Powiat lubaczowski był gospodarzem kolejnego spotkania grupy wymiany doświadczeń w zrządzaniu 
powiatowymi usługami zdrowotnymi.

2. Starosta Józef Michalik powitał wszystkich przybyłych na spotkanie przedstawicieli powiatów i szpitali. 
Zaprezentował dokonania powiatu lubaczowskiego, jego rozwój, inwestycje. Ten ponad 56 tys. powiat leży na 
wysuniętych na wschód terenach Polski i graniczy z Ukrainą. Wśród wielu inwestycji prowadzonych na terenie 
powiatu jedną najważniejszych była budowa nowego szpitala

Lata 1994-1996 to starania prowadzone pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja szpitala w Lubaczowie”. W 
dzieło to zaangażowany był czynnie starosta lubaczowski Józef Michalik, dyrektor szpitala dr Stefan Kryczko, 
jego z-ca inż. Jerzy Rogalski, burmistrz Lubaczowa mgr Jerzy Zając, przedstawiciele społeczności lokalnej. 
Dużą pomoc w tej sprawie okazali posłowie podkarpaccy v-ce minister finansów. Projektodawcą był inż. Adolf 
Kosiba z Przemyśla, inwestorem budżet centralny. Pierwsze wykopy wykonano w sierpniu 1996 roku, a 
pacjenci zaczęli korzystać z usług szpitala w styczniu 2004 roku, kiedy to oddział wewnętrzny jako pierwszy 
przeniósł się do nowych pomieszczeń. 

W 2005 r. rozbudowa i modernizacja szpitala została w całości zakończona. 

3. W szpitalu naczelna pielęgniarka i dyrektor przedstawili wyniki badania satysfakcji pacjentów. Są to badania, 
które każdy uczestnik GWD wykonuje w swojej jednostce. Badania te będą następnie porównywane  z innymi 
szpitalami. 

4. W drugim dniu na spotkania w sali konferencyjnej pracownik szpitala przedstawił bardzo interesującą 
prezentacje p.n. „Profilaktyka chorób krwi u młodzieży klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych na terenie 
powiatu lubaczowskiego” . Moderator Zbyszko Przybylski zaprezentował zebrane dane medyczne dotyczące 
typowych dla szpitali powiatowych oddziałów: interny, chirurgii, pediatrii, ginekologii i położnictwa oraz 
intensywnej terapii. Niepokojącą prawidłowością jest ujemna rentowność większości prezentowanych 
oddziałów. Porównanie danych medycznych pozwala podjąć działania zmierzające do racjonalnego obniżenia 
kosztów działania przy jednoczesnym spełnianiu wymaganych standardów. 

5. Końcowym etapem była wizyta w „Uzdrowisku Horyniec” Spółka z o.o. Prezes zarządu zapoznał nas z 
profilem działania spółki. Pokazał pracownie gdzie przeprowadzane są zabiegi lecznicze. Jest ona w trakcie 
procesu prywatyzacji. 
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