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RYbno, dn 15 12.2015r.

Wojewoda Warmirisko-Mazurski

Pan Artur Chojecki

W okresie tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych chcieliby6my zwr6ci6 Pana uwagQ na potzeby

spotecznosci zamieszkalej na terenie Gminy Rybno

Opieka zdrowotna w gminie.

Stan aktualnY.

Na terenie gminy d ziatal4 dwa podmioty lecznicze udzielajqce Swiadczenia zdrowotne na postawie um6w z

Narodowym Funduszem Zdrowia.

Publiczny zaklad opieki zdrowotnej (sp zoz) 6wiadczecy uslugi w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej dla okolo 6 000 tysiecy pacjent6w,

- stomatologii - 30 godz. pracy lekaza stomatologa tygodniowo - 15 000 pkt,

- logopedii - 12 godz. ptacy logopedy tygodniowo - 21 1 pkt.

- poloznictwa iginekologii - 12 godz. pracy lekarza ginekologa-poloznika tygodniowo - 785 pkt.

Prywatny gabinet rehabilitacji - 48 godz. pracy rehabilitanta w tygodniu 7 243 pkt.- czas oczekiwania okolo 2

mreslace.

Potrzeby.

- zwiekszenie kontraktu stomatologicznego o 8 000 punkt6w miesiecznie (zwiqkszenie o 16 godz. pracy

stomatologa wiecej w tygodniu)

- zwiekszenia kontraktu na poladnie - ginekologiczno poloiniczq o 700 punkt6w miesiecznie

(zwiekszenie o 12 godz. pracy lekaza ginekologa tygodniowo)

- zwiekszenie kontraktu na poradnie logopedycznE o 1 050 punkt6w miesiQcznie (zwiekszenie o 26 godz.

pracy logopedy tygodniowo)

- zwiekszenie kontraktu na rehabilitacjQ ( zmniejszenia kole.jki oczekujqcych)

'^ - lokalizacla zespolu ratownictwa medycznego na terenie Gminy Rybno

Uzyskujemy wiele niepokojqcych informacji od naszych mieszkanc6w dotyczqcych czasu oczekiwania na

przyjazd zespolu ratownictwa medycznego. Z danych rejestru wezwai prowadzonego od maja2015r. przez

Samodzielny Publiczny Gminny ZakNad Opieki Zdrowotnej w Rybnie wynika, i2 Sredni czas oczekiwania to

30 min. pzy czym najdluzszy zanotowany czas oczekiwania to 46 min. najkr6tszy to 20 min.

W zwiqzku z tym, iz posiadamy tylko czesciowe dane, a twierdzenia mieszkanc6w sq ze wzgledu na silne

emocje spowodowane niepokojem o bliskich subiektywne, prosrmy o przeanalizowanie czas6w reakcji na

wezwania naszych mieszkaic6w. W nowym rozmieszczeniu zespol6w jestesmy na pograniczu dw6ch

relon0w operacyjnych. CzQSe miejscowosci gminnych zostala wpisana w rejonie Olsztyn w obszarze

Dzialdowo czesC w rejonie Elblqg w obszaze llawa. Jak wynika z rczmieszczenia zespol6w ratownictwa

medycznego na mapie naszego regionu umiejscowienie zespolu ratownictwa na terenie Gminy Rybno

pozwoliloby na zachowanie ustawowego czasu dojazdu do naszych mieszkaic6w w ciqgu 20 min. od

wezwanla.
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Zalqcznik20
Rozmieszczenie jednostek systemu.
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