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Sytuacja fi nansowa naszego szpita-

la i całego SP ZOZ w Strzyżowie jest bar-

dzo trudna. Wynik fi nansowy za 2010 r. - 

ok. 8 mln straty oraz niedostosowane struk-

tury kosztów do osiąganych przychodów 

sprawiły, że SP ZOZ w ostatnich latach 

był realnie zagrożony likwidacją. Od cza-

su jak Pan Starosta i Zarząd Powiatu powierzył mi zadania 

związane z nadzorem nad tą jednostką staramy się uratować 

ten zakład, nie rezygnując także z programów rozwojowych. 

Wdrożone zostały kolejne projekty dofi nansowane ze środków 

unijnych – obecnie przygotowujemy m.in. kompleksową in-

formatyzację całego ZOZ-u. Dyrekcja jednostki sukcesywnie 

wdraża program naprawczy, udało się też zwiększyć kon-

trakty z NFZ na niektórych oddziałach i dokonać znaczącej 

restrukturyzacji części zadłużenia. Mimo że obecnie zakład 

praktycznie bilansuje działalność bieżącą, to jednak zobo-

wiązania z poprzednich lat utrudniają dostosowanie kosztów 

do przychodów. Aktualne przepisy prawne wymuszają na or-

ganie założycielskim w przypadku uzyskania w tym roku straty 

wyższej niż wartość amortyzacji – albo pokrycie tej straty – 

albo dokonanie przekształcenia.
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ZALEŻY NAM NA DALSZYM ROZWOJU 
NASZEGO SZPITALA

Szpital Powiatowy w Strzyżowie jest najważ-

niejszą placówką medyczną na terenie powiatu strzy-

żowskiego, funkcjonującą w ramach Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżo-

wie, dla którego Powiat Strzyżowski pełni rolę organu 

założycielskiego. W skład Zespołu, oprócz  szpitala, 

dysponującego 154 łóżkami, wchodzi także 9 porad-

ni specjalistycznych oraz pełny zakres rehabilitacji 

leczniczej trybu ambulatoryjnego dla dzieci i doro-

słych. Samorząd powiatowy od lat wspiera działal-

ność tej placówki poprzez udzielanie licznych dotacji 

z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu medyczne-

go, ambulansów i pojazdów medycznych, poprawę 

bazy lokalowej czy wykonanie miejsc parkingowych. 

Łącznie od 2005 do 2012 r. na te cele Rada i Zarząd 

Powiatu przeznaczyły  kwotę blisko 5 mln zł. 

W 2011 r. dokonano rozbudowy i modernizacji obiek-

tów szpitalnych w ramach dwóch projektów realizowanych 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Podkarpackiego oraz ze środków budżetu powiatu, 

gdyż trudna sytuacja fi nansowa SP ZOZ nie pozwoliła na sa-

modzielne podjęcie tego typu przedsięwzięcia. Modernizacja 

budynków szpitalnych objęła przebudowę, nadbudowę i zmia-

nę sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby poradni 

specjalistycznych wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji, 

termomodernizacją i dostosowaniem obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. W wyniku prac budowlanych po-

wstały nowe pomieszczenia dla laboratorium diagnostyczne-

go, Poradni Ortopedycznej, Chirurgicznej, Kardiologicznej, 

Ginekologicznej i in.  Zbudowano także nowoczesną kotłow-

nię oraz  zamontowano 60 sztuk kolektorów słonecznych, 

które umożliwiają średni uzysk energetyczny ok. 600 kWh/m2 

energii, co pozwoli ograniczyć zapotrzebowanie na energię 

cieplną dla budynków szpitala o ponad 29% .

W 2012 r. udało się także rozwinąć nowe, niejednokrotnie 

defi cytowe w naszym regionie specjalizacje medyczne: orto-

pedię zabiegową, w szczególności artroskopię barku i rekon-

strukcję wiązadeł krzyżowych kolana. Utworzono ponadto po-

radnię preluksacyjną, ułatwiając dostęp do specjalisty matkom 

z niemowlętami z terenu naszego powiatu. Wkrótce SP ZOZ 

realizował będzie nowy projekt z dofi nansowaniem unijnym, 

do którego wkład własny zapewnia samorząd powiatowy. Bę-

dzie to „Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdro-

wotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej”. W ramach projektu powstanie sieć 

informatyczna, łącząca ze sobą 3 jednostki: Szpital Powiato-

wy, Przychodnię oraz Zakład Rehabilitacji Leczniczej. Pro-

jekt umożliwi m.in. koordynację działań pomiędzy różnymi 

jednostkami ochrony zdrowia w regionie oraz elektroniczny 

dostęp do danych pacjenta, jak również konsultacje medyczne 

z wybitnymi specjalistami poprzez metodę teleradiologii. 

Podkreślić należy, że mimo wielu problemów nękają-

cych służbę zdrowia w naszym kraju, polegających głównie 

na niedoszacowaniu procedur medycznych, SP ZOZ w Strzy-

żowie stara się utrzymać równowagę ekonomiczną. Ograni-

czanie kontraktów ze strony NFZ oznacza jednak konieczność 

redukcji wykonywanych świadczeń, pomimo posiadanych 

możliwości i społecznego zapotrzebowania. Warto podkreślić, 

że nasz strzyżowski szpital i cały ZOZ, wyposażony - przede 

wszystkim dzięki pomocy ze strony samorządu powiatowego 

- w nowoczesny sprzęt, a także posiadający wykwalifi kowany, 

wysoko oceniany personel medyczny, podchodzący z sercem 

do pacjentów, staje się coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla 

naszych mieszkańców, ale także dla pacjentów spoza powiatu.
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