
Stanowisko 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 26.08.2019r. 
 
w sprawie ustalenia naprzemiennych, ostrych dyżurów w Radomskim Szpitalu 
Specjalistycznym i Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. 
 
W związku z pismem I wicewojewody Mazowieckiego Pana Sylwestra Dąbrowskiego 
skierowanym do Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacyny i Prezesa 
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Pana Tomasza Skury, dotyczącym odmowy 
ustalenia dla obu szpitali harmonogramu dyżurów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia                    
21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 399 ze zm.) Rada 
Miejska w Radomiu wnosi o ponowne rozpatrzenie wniosku w tej sprawie.  
 
Radomski Szpital Specjalistyczny oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny porozumiały się                  
w sprawie ustalenia harmonogramu ostrych dyżurów w obu  radomskich szpitalach na 
następujących oddziałach: chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, pediatrii, 
neonatologii oraz ginekologii i położnictwa. Rozwiązanie to miało być sposobem na 
zmniejszenie przepełnienia oddziałów szpitalnych i złagodzenie skutków niedoboru lekarzy. 
Usprawniłoby to też pracę obu placówek. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
naprzemiennych dyżurów został skierowany w dniu 8 kwietnia 2019 roku do Wojewody 
Mazowieckiego. Pismem z dnia 26 lipca 2019 roku I Wicewojewoda Mazowiecki wydał 
odmowną decyzję w sprawie wspólnej propozycji obu radomskich szpitali uzasadniając, że 
propozycja wprowadzenia naprzemiennych dyżurów będzie miała negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo pacjentów i może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia chorych.  
Nie sposób zgodzić się z taką argumentacją wojewody ponieważ:   
-niezależnie od przyjętego harmonogramu, każdy pacjent zgłaszający się  w stanie zagrożenia 
zdrowia i życia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do któregokolwiek z radomskich 
szpitali  zostanie zaopatrzony w miejscu zgłoszenia,  
- opracowanie harmonogramu dyżurów pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału obu 
szpitali oraz na  racjonalne wykorzystanie kadr,  
- zaproponowane rozwiązanie usprawni pracę RSZS i MSZS, zrównoważy obciążenie 
przepełnionych oddziałów, 
- wprowadzenie harmonogramu dyżurów poprawi jakość świadczonych usług poprzez 
skrócenie okresu oczekiwania na świadczenie, poprawę  warunków ich udzielania (zmniejszy 
liczbę dostawek w oddziałach), pozwoli na zwiększenie czasu poświęconego pacjentowi przez 
personel.     
 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Radomiu apeluje do wojewody o przychylenie się 
do wniosku obu radomskich szpitali i podjęcie w przedmiotowej sprawie pozytywnej decyzji.   
 
 
 
        Przewodnicząca Rady Miejskiej 
         Kinga Bogusz 


