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1 sierpnia 2018 roku rozpoczął 
działaność Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w Drawsku Po
morskim. To jeden z dziesięciu 
SOR w całym województwie 
zachodniopomorskim.

Po trzech latach, dzięki stara
niom w ładz powiatu 
drawskiego i Spółki Szpitale 
Polskie S.A., Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w  Drawskim Cen
trum Specjalistycznym  został 
reaktyw owany. Ten specjali
styczny oddział, wpisany 
do Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa 
M edycznego, p ierw szych pa
cjentów przyjął l  sierpnia 
i od tamtej pory działa bez za
kłóceń. Zakupiono now y 
sprzęt, zapewniono obsadę le
karską.

- Ponowne uruchom ienie 
SOR w  Drawskim Centrum Spe
cjalistycznym to bardzo dobra 
informacja dla przede w szyst
kim dla mieszkańców powiatu 
drawskiego. Pamiętajm y jed 
nak, że nasz szpital przyjmuje

Ponowne uruchomienie SOR w Drawskim Centrum Specjalistycznym to  bardzo dobra 
informacja dla przede wszystkim dla mieszkańców pow iatu drawskiego

również pacjentów  z innych, 
ościennych powiatów - pow ie
dział Starosta Stanisław Ku
czyński.

Prezes Zarządu Szpitali Pol
skich Monika Podziewska pod
pisała stosowną um ow ę w  Na
rodow ym  Funduszu Zdrowia

w  Szczecinie. Nieco później 
w  Drawsku Pomorskim odbyła 
się wizytacja SOR.

Oprócz starosty Stanisława 
Kuczyńskiego na m iejscu 
obecny był także członek Za
rządu W ojew ództw a Zachod
niopom orskiego Ryszard

Mićko, członek Zarządu Po
wiatu Janusz Garbacz oraz 
przedstaw iciele załogi pla
cówki.

Prezes Monika Podziewska 
podziękowała wszystkim  oso
bom  zaangażowanym  w  po
nowne otwarcie SOR.

Drawski szpital stracił SOR 
w  kwietniu 2015 r.

- Nigdy nie było żadnych za
strzeżeń do personelu śred
niego. Brakowało wymaganej 
obsady lekarzy, co potwierdziły 
kontrole przeprow adzane 
przez pracowników NFZ - uza
sadniał decyzję o wypowiedze
niu um ow y na SOR Dariusz 
Ruczyński.

Pomimo próśb starosty, 
przew odniczącego rady, 
a przede wszystkim załogi szpi
tala w tedy - w  kwietniu 2015 r. 
dyrektor nie cofnął, ani nie za
wiesił wcześniej podjętej decy
zji. Nie pomogły również inter
w encja u w ojew ody i podjęta 
przez ów czesnego posła, 
a obecnie europosła Czesława 
Hoca próba w staw iennictw a. 
Przekształcenie SOR w  izbę 
przyjęć oznaczało dla szpitala 
obniżenie kontraktu o 1,2 min 
zł rocznie. Teraz SOR powrócił 
i jest to rzeczy wiście jest bardzo 
dobra informacja.

Do końca lipca 2018 r. szpi
talne oddziały ratunkowe funk
cjonow ały w  dziew ięciu pla
cówkach na terenie wojew ódz
tw a zachodniopom orskiego.: 
w  C hoszcznie, Gryficach, Ko

szalinie, Stargardzie, Szcze- 
cinku oraz w  czterech szpita
lach w  Szczecinie. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy
w  Drawsku jest dziesiątym  
i ostatnim  już SOR, który za 
m yka plan zabezpieczenia ra
townictwa m edycznego w  w o
jew ództwie.

W 2014 r. szpital objął lecze
niem 5-075 pacjentów. W 2017 
r. przyjął ponad 7 tys. pacjen
tów. Szpital rozszerzył zakres 
usług o kardiologię zachowaw
czą, ostre leczenie zawałów, 
procedury urologiczne i onko
logiczne, terapię
nerkozastępczą, zabiegi
artroskopii, w szczepianie ro
zruszników, kardiowerterów, 
ablacje.

Działania te sprawiły, że kon
trakt szpitala wzrósł z 18 min zł 
w  roku 2014 do poziomu 30 min 
zł w  roku 2018. W woj. zachod
niopomorskim zaledwie pięć 
szpitali posiada nowoczesną 
pracownię hem odynamiki, 
niezbędną przy udzielaniu 
świadczeń w  zakresie leczenia 
ostrych zespołów  sercowych. 
Drawski oddział kardiologiczny 
leczy chorych ze wszelkimi nie- 
domaganiami sercowymi.


