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Pierwsze pó³rocze w³a�ciwie za
nami, ale ostateczne wyniki finan-
sowe szpitala za ten okres znane
bêd¹ dopiero 20 lipca. I choæ wyda-
wa³oby siê, ¿e takie podej�cie do
tego typu placówki to pewna prze-
sada, bo w koñcu nie jest to firma
produkcyjna, ani handlowa, to
przecie¿ w³a�nie o aspekcie finan-
sowym s³u¿by zdrowia najwiêcej
mówi siê w ostatnim czasie.

Jakie by³o to pierwsze pó³ro-
cze dla naszego szpitala? � z tym
pytaniem zwróci³am siê do dyrekto-
ra strzeleckiego ZOZ-u Mariana Kre-
isa.
- Zacznijmy od tego, ¿e kontrakty
z NFZ-em zawarli�my dopiero w lu-
tym; wcze�niej pracowali�my na pod-
stawie tzw. protoko³ów uzgodnieñ.
Katalog procedur obowi¹zuje od mar-
ca br., co oznacza, ¿e przez dwa mie-
si¹ce rozliczali�my po jednej dwuna-
stej kontraktu. Czê�æ procedur w tym
roku jednostkowo wyceniona zosta-
³a wy¿ej ni¿ w roku 2003, i to do-
brze. Niemniej � warto�æ tegorocz-
nego kontraktu jest tylko o 1 procent
wy¿sza od kontraktu ubieg³oroczne-
go, co przy obecnie stosowanych
wycenach oznacza, ¿e szpital szyb-
ciej wype³nia kontrakt. Z drugiej stro-
ny taka sytuacja sprzyja poprawie
rentowno�ci naszej placówki. Za maj
mamy tylko 2 tysi¹ce z³otych straty.
O tym, ¿e sytuacja finansowa popra-
wia siê �wiadczy tak¿e to, ¿e sp³aca-
my po¿yczkê udzielon¹ nam na re-
alizacjê �ustawy 203�przez Powiat
Strzelecki oraz kredyt, porêczony w
banku przez Powiat i nadal zacho-
wujemy zdolno�æ sp³at.

- Mówi pan, ¿e sytuacja jest lep-
sza, ale przecie¿ równocze�nie po-
gorszy³y siê pewne uwarunkowa-
nia...
- Od maja wzrós³ VAT z 0 na 7%
na sprzêt jednorazowy. Wzros³y ceny
paliw, a wiêc i oleju do ogrzewania.
Nast¹pi³ wzrost cen ¿ywno�ci. Wzro-
s³y ceny niektórych leków. Wobec
tego wszystkiego musimy szukaæ
oszczêdno�ci jeszcze wszêdzie tam,
gdzie jeszcze mo¿na, choæ naprawdê
mo¿liwo�ci staj¹ siê coraz bardziej
ograniczone. Sukcesywnie ogranicza
siê zatrudnienie, szuka siê rezerw or-
ganizacyjnych, ale i te powoli siê
koñcz¹.
- U¿y³ pan stwierdzenia, ¿e szpi-
tal szybciej wype³nia kontrakt. Co
to znaczy?
- W tej chwili na niektórych oddzia-
³ach mamy ju¿ ca³y miesi¹c nadwy-
konañ, a wiêc tych pieniêdzy, które
nam przyznano, starczy do pa�dzier-
nika. Dlatego z ca³¹ stanowczo�ci¹
muszê stwierdziæ, ¿e bêdziemy ry-
gorystycznie przestrzegaæ limitów,
czyli ograniczaæ przyjmowanie pa-
cjentów. W pierwszej kolejno�ci
przyjmowaæ bêdziemy pacjentów dla
ratowania ¿ycia, dopiero w dalszej
kolejno�ci � tych, którzy nie wyma-
gaj¹ natychmiastowej interwencji i
mog¹ czekaæ na planowy zabieg. Na
oddzia³ach zachowawczych rezygnu-
jemy z tzw. szybkiej diagnostyki. To
zbyt drogi sposób. Ordynatorzy maj¹
tak prowadziæ oddzia³y, ¿eby nie
by³o nadwykonañ. Wyj¹tkiem jest
OIOM, gdzie przyjmujemy wszyst-
kich pacjentów. Bêdziemy natomiast

 Sytuacja finansowa
trochê lepsza

Czêsto mówi siê o ró¿nych �ró-
d³a finansowania rozwoju czy inwe-
stycji, o funduszach strukturalnych,
o przedakcesyjnych (bo choæ nazwa
na to nie wskazuje niektóre dzia³aj¹
nadal!), o rezerwach celowych, fun-
duszach kredytowych, porêczenio-
wych itd.

£atwo siê zgubiæ, ale warto siê
orientowaæ! Poni¿ej przyk³ad.

Czwartego maja Zarz¹d Woje-
wództwa zaprosi³ do sk³adania wnio-
sków do Kontraktu Wojewódzkiego.
Mo¿na otrzymaæ nawet 50% warto-
�ci inwestycji. Mimo krótkiego ter-
minu i sporych wymagañ (komplet-
na dokumentacja, gwarancja wk³adu
w³asnego na poziomie 50 proc.) do
19 maja wp³ynê³o 335 podañ. Do po-
dzia³u by³o 21,5 mln z³otych � kwota
niema³a, ale potrzeby jeszcze wiêk-
sze � wnioski opiewa³y w sumie na
48 mln.

W�ród nich znalaz³o siê piêæ
wniosków (pisali�my o nich szerzej
w numerze 12 �Powiatu Strzeleckie-
go�) zg³oszonych przez Zarz¹d Po-
wiatu, z których dwa znalaz³y uzna-
nie w oczach komitetu steruj¹cego i
otrzyma³y wsparcie. To dobry rezul-
tat, zw³aszcza ¿e oba otrzyma³y bar-
dzo wysokie oceny. W³a�nie ilo�æ
punktów za ocenê wniosków decy-
dowa³a o miejscu na li�cie tych, które
uzyska³y dofinansowanie. A tu mamy
siê czym pochwaliæ.

Na pierwszym miejscu rankingu
w swojej kategorii znalaz³ siê projekt
dokoñczenia przebudowy le�nickiej
filii Domu Pomocy Spo³ecznej w
Strzelcach Opolskich, na który po-
wiat otrzyma 400 tysiêcy z³otych.
Na drugim miejscu w swej kategorii,
zaraz za projektem gminy Jemielni-

ca, znalaz³ siê remont oczyszczalni
�cieków przy Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Zawadzkiem (40 tys. z³
dofinansowania). Dofinansowanie
otrzyma³ tak¿e Dom Pomocy Spo-
³ecznej w Kad³ubie prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Francisz-
kanek Misjonarek Maryi. Przyzna-
no im 135 tysiêcy z³otych na dofi-
nansowanie rozbudowy budynku go-
spodarczego z przeznaczeniem na
funkcjê mieszkaln¹ wraz z infrastruk-
tur¹ techniczn¹ dla zamieszkania zbio-
rowego.

W sumie na teren powiatu przy-
znano wsparcie w wysoko�ci 821 ty-
siêcy z³otych na realizacje projektów
wartych 1 905 tysiêcy z³otych (gmi-
na Jemielnica � 1 wniosek, powiat
strzelecki � 2 wnioski, Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Misjonarek
Maryi - Dom Pomocy Spo³ecznej w
Kad³ubie � 1 wniosek, Klasztor Za-
konu Braci Mniejszych � 1 wniosek,
Stowarzyszenie Sprawiedliwo�æ Po-
kój i Integralno�æ Stworzenia � 1
wniosek).

Z pewno�ci¹ mieszkañcy powia-
tu skorzystaj¹ równie¿ na realizacji
wniosków Stowarzyszenia Samorz¹-
dowego A4 � promocja terenów in-
westycyjnych wzd³u¿ pasa Autostra-
dy A4 (nale¿y do niego kilka samo-
rz¹dów naszego powiatu) oraz �l¹-
skiego Stowarzyszenia Samorz¹do-
wego � Wspieranie i rozwój bezpo-
�redniej sprzeda¿y produktów rol-
nych na �l¹sku Opolskim.

Zadania ju¿ wybrano, jeszcze
tylko podpisaæ umowy i do dzie³a.
Efekty bêd¹ widoczne szybko, bo
wszystkie projekty trzeba zakoñ-
czyæ do grudnia.

B.B.

Jeszcze tylko podpisanie umów...

Gospodarstwo pañstwa Marii
i Krystiana Klichów z Raszowej w
gminie Le�nica zajê³o III miejsce
w tegorocznym wydaniu Agroligi.

Pañstwo Klichowie pracuj¹ na 78
hektarach, z czego 48,5 to grunty
orne. Specjalizacj¹ ich gospodarstwa
jest hodowla byd³a mlecznego w no-
woczesnej, wolnostanowiskowej
oborze.

Pañstwo Klichowie podejmuj¹c
decyzjê o unowocze�nieniu swojego
miejsca pracy postanowili zbudowaæ
now¹ oborê do tzw. zimnego chowu,
wolnostanowiskow¹. Metoda zimne-
go chowu byd³a zaczyna zreszt¹
zyskiwaæ coraz wiêksze uznanie u
strzeleckich rolników. Na terenie
powiatu stoi ju¿ kilka takich obór, a
ich w³a�ciciele chwal¹ sobie prak-
tyczn¹ stronê ich obs³ugi, a tak¿e
wyniki, jakie osi¹gaj¹ w produkcji
mleka.

Obora u pañstwa Klichów jest
�wietnie o�wietlona �wiat³em natu-
ralnym. Ca³y proces udoju jest ste-
rowany przez komputer, który sy-
gnalizuje gospodarzowi takie przy-
padki jak zapalenie wymienia, spa-
dek wydajno�ci mleka w porówna-
niu np. do poprzedniego udoju. Co
ciekawe, program komputerowego
zarz¹dzania stadem obs³ugiwany jest
przez trzynastoletniego syna pañ-
stwa Klichów.

�redni wynik, jaki osi¹gaj¹ kro-
wy mleczne pañstwa Klichów (22,4
l dziennie) mówi sam za siebie �
dziennie gospodarstwo osi¹ga udój
rzêdu 1100 litrów, co pozwala z pew-
no�ci¹ z optymizmem patrzeæ na go-
spodarstwo jako efektywne i satys-
fakcjonuj¹ce miejsca pracy.

ap.
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