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wraz z wnioskiem o zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z opieki
zdrowotnej świadczonej przez dotychczasowych lekarzy w Ośrodku Zdrowia w

Grotnikach

Szanowni Państwo, 

Działając  w imieniu  mieszkańców sołectw:  Grotniki,  Ustronie,  Jedlicze  A i  Jedlicze  B,

chcielibyśmy  wyrazić  poparcie  całej  lokalnej  społeczności  dla  właścicieli  oraz  lekarzy

prowadzących  obecny  Ośrodek  Zdrowia  w  Grotnikach  i  udzielających  świadczeń

zdrowotnych dla mieszkańców.

Świadczone przez Ośrodek Zdrowia usługi obejmują nie tylko podstawowy zakres, ale

także szereg dodatkowych świadczeń, do których mieszkańcy gminy nie mieliby dostępu,

gdyby  nie  poświęcenie  i  wyjątkowe  zaangażowanie  prowadzących  Ośrodek.  Mieszkańcy

mają obecnie zapewnioną codzienną pomoc medyczną, w ramach kontraktów podpisanych z

Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:  usługi lekarza rodzinnego, lekarza pediatry, a

także  kardiologa,  który  przyjmuje  2  razy  w  tygodniu.  Mogą  również  korzystać  bez

konieczności  dojazdów  do  miejscowości  oddalonych  od  Grotnik  z  konsultacji

specjalistycznych  z  zakresu:  ortopedii,  laryngologii,  neurologii,  dermatologii,

pulmonologii, gastroenterologii oraz nefrologii, rehabilitacji we współpracy ze szpitalem

Zakonu Bonifratrów w Łodzi, możliwość wykonania w Zgierzu badań z zakresu radiologii i

ultrasonografii  (USG).  Osoby  potrzebujące  mają  zapewnione  bezpłatne  (bo  w  ramach

kontraktu z NFZ)  usługi transportu medycznego. Na miejscu funkcjonuje  punkt pobrań

krwi  z  możliwością  wykonania  szerokiego  zakresu  badań  laboratoryjnych.  Ponadto

mieszkańcy podkreślają, że dzięki pracującym w Ośrodku Zdrowia aż trzem pielęgniarkom,



które  poza  pracą  w  przychodni  świadczą  też  środowiskowe  usługi  medyczne,  a  także

położną, która zajmuje się opieką nad ciężarnymi, położnicami i noworodkami mają

zapewnione kompleksowe wsparcie także ze strony personelu pielęgniarskiego.

W  obliczu  istniejących  obecnie  braków  kadrowych  w  służbie  zdrowia,  w  tym  wśród

pielęgniarek, dzięki prowadzącym Ośrodek Zdrowia, nasi mieszkańcy nie muszą się martwić.

Zawsze otrzymują pomoc, jakiej potrzebują i to przez cały tydzień. Dzięki tak sprawnie i

profesjonalnie działającemu i prowadzonemu Ośrodkowi Zdrowia, nie musimy mierzyć się z

problemami,  jakie  napotykają  mieszkańcy  innych  okolicznych  miejscowości,  gdzie  po

zmianie prowadzących ośrodek zdrowia albo jest on w ogóle nieczynny albo nie jest w stanie

zapewnić żadnej opieki medycznej. Mieszkańcy cenią sobie też stałość i fakt, że od wielu lat

leczeni  są przez tych samych lekarzy,  których znają i  którzy znają ich,  ich rodziny,  stan

zdrowia, problemy medyczne, którym nie obawiają się powierzyć swojego zdrowia. 

Oceniamy, że opieka zdrowotna, świadczona obecnie w Ośrodku Zdrowia w Grotnikach

jest  na  najwyższym,  możliwym  poziomie,  zarówno  w  zakresie  medycznym,  jak  i

organizacyjnym.  Doceniamy  działania  prowadzących  Ośrodek,  którzy  cały  czas  czynią

starania by poszerzać zakres i jakość usług.

Relacja lekarz – pacjent jest relacją opartą na zaufaniu i aby proces leczenia przebiegał

pozytywnie i efektywnie,  pacjent musi mieć przekonanie, że lekarz działa dla jego dobra.

Mieszkańcy  naszego  sołectwa  w  większości  korzystają  z  usług  Ośrodka  Zdrowia  w

Grotnikach i bardzo cenią sobie przyjmujących tu lekarzy, mają do nich pełne zaufanie i nie

wyobrażają  sobie  zmiany,  a  co  za  tym  idzie  konieczności  zapoznawania  się  z  nowymi

lekarzami, o których nic nie wiedzą i którzy ich nie znają. Zmiana istniejącego stanu wywoła

bez wątpienia poważne perturbacje, spowoduje niepotrzebny stres wśród mieszkańców, a w

szczególności osób starszych, dla których każda zmiana lekarza jest szczególnie boleśnie

odczuwana.

Należy także podkreślić, że  osoby obecnie prowadzące Ośrodek Zdrowia w Grotnikach

zamieszkują  na  stałe  w  tej  miejscowości, znają  mieszkańców  osobiście,  i  bliskie  im  są

problemy miejscowości  i  mieszkańców,  są  zżyci  z  całą  społecznością.  Starają  się  także

współdziałać dla dobra mieszkańców i ich rozwoju organizując liczne akcje prozdrowotne,

takie  jak  na  przykład:   cyklicznie   akcje  związane  z  badaniem wzroku,  słuchu  oraz

badaniami USG, akcje profilaktyki nowotworów – mammografie, oraz osteoporozy -

densytometrie,  zajęcia edukacyjne z reanimacji i pierwszej pomocy z wykorzystaniem

specjalistycznego  sprzętu  medycznego  -  manekinów  oraz  symulatora  defibrylatora

AED. Opiekują się na stałe uczniami ze Szkoły Podstawowej w Grotnikach, dziećmi z Domu

Dziecka w Jedliczu A przy ul. Granicznej 1 oraz  pacjentami z Domu Pomocy Społecznej w

Zgierzu przy ul. Chełmskiej 16/18. Dzięki staraniom prowadzących Ośrodek Zdrowia dzieci

mają  możliwość  korzystania  bezpłatnie  z  dentobusa  w  celu  przeprowadzenia  badań



stomatologicznych.  Widzimy, że prowadzenie Ośrodka Zdrowia jest traktowane przez nich

nie  tylko  jako  praca,  ale  również  jako  misja  na  rzecz  dobra  wspólnego  i  lokalnej

społeczności, której są nierozerwalną częścią.

Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni pojawiającymi się pogłoskami o możliwej zmianie

prowadzących  Ośrodek  Zdrowia  w  Grotnikach,  a  co  za  tym  idzie  zmianami  lekarzy.

Zaistnienie  takiej  sytuacji  odbierają  jednoznacznie  jako  działanie  wymierzone

przeciwko mieszkańcom Grotnik,  Ustronia,  Jedlicza A i  Jedlicza B oraz wbrew ich

interesom.

Mieszkańcy  zdecydowanie  opowiadają  się  za  pozostawieniem  stanu  takim,  jakim  jest

obecnie i w związku z tym apelują do władz Gminy o to, aby dołożyły wszelkich starań, aby

prowadzenie Ośrodka Zdrowia w Grotnikach pozostawić w dotychczasowych rękach i w ten

sposób zapobiec niekorzystnym zmianom dla mieszkańców w obszarze opieki zdrowotnej

oraz  szeregu  innych  świadczeń  i  działań,  które  obecnie  są  dla  nich  podejmowane.

Podkreślamy,  że  dla  tutejszych  mieszkańców,  zagwarantowanie  kontynuacji  obecnie

otrzymywanych świadczeń od tych samych lekarzy ma znaczenie fundamentalne. 

Z poważaniem, 
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