Protokół z posiedzenia II kadencji Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
w dniu 26 czerwca 2019 r (środa) godz.13:00
Centrum ATTIS
przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie

W dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum ATTIS w Warszawie przy
ul. Górczewskiej 89 odbyło się dziewiąte posiedzenie II Kadencji Rady Seniorów Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy powołanej Uchwałą Nr 13136/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy z dnia 11 lipca 2018 r.
W posiedzeniu wzięło udział 7-iu członków Wolskiej Rady Seniorów ( lista – Załącznik Nr 1)
oraz zaproszeni goście.
1. Zebranie otworzył i powitał wszystkich Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów
p. Zbigniew Ogonowski, przedstawił porządek posiedzenia. Wszyscy zaakceptowali
jednogłośnie plan spotkania. W posiedzeniu uczestniczył z-ca Burmistrza Dzielnicy
Wola p. Adam Hać, przedstawiciele Centrum ATTIS i Urzędu Dzielnicy Wola oraz
zaproszeni goście.
2. Prezes Zarządu Centrum ATTIS dr Wiktor Masłowski przybliżył strukturę organizacyjną
Centrum.
Główna siedziba na Woli przy ul.Górczewskiej 89. Właścicielem jest Samorząd
Województwa Mazowieckiego a kapitał zakładowy wynosi 70 155 000 zł. Na Centrum
ATTIS składa się 5 Przychodni na terenie Warszawy, Przedszkole Integracyjne, które
zostało otwarte przez ministra prof. Zbigniewa Religę do którego uczęszcza 15 dzieci
z niepełnosprawnością.
Centrum „ATTIS” w liczbach za 2018 r.
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

ponad 7 tysięcy hospitalizacji,
128 łóżek w szpitalu, w tym:
 20 łóżek internistycznych – 1729 hospitalizacji
 20 łóżek kardiologicznych – 163 hospitalizacji - brak kontraktu
Prawie 200 000 tysięcy porad ambulatoryjnych,
12 tysięcy porad stomatologicznych z protetyką,
10,5 tys. wizyt w poradniach onkologicznych i chirurgii onkologicznej
Opieka ginekologiczna i endokrynologiczna – ponad 33 tysięcy porad,
17 tysięcy podopiecznych u lekarza POZ, 16,5 tysiąca u pielęgniarki POZ,
7 tysięcy u położnej POZ
PONAD 18 tys. wykonanych badań RTG,
• Ok. 18,5 tys. badań USG,
• Ponad 4,5 tys. badań mammograficznych ,
• w zakresie profilaktyki raka piersi 374 pacjentek,
• Ok. 6 tys. badań cytologicznych,
ponad 330 tysięcy badań laboratoryjnych, histopatologii i cytologii ,
Prawie 1350 obsługiwanych firm z terenu Warszawy i okolic w ramach medycyny
pracy (ok 42 tysiące podopiecznych),
582 zatrudnionych osób –stan na dzień 31.12.2018.
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Ambulatoryjna opieka specjalistyczna Centrum to 30 Poradni:
(alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna,
gastroenterologiczna,
kardiologiczna, medycyny pracy, dermatologiczna , neurologiczna, onkologiczna ,
pulmonologiczna, reumatologiczna, ginekologiczno – położnicza, chirurgiczna,
chirurgii onkologicznej, ortopedyczna, okulistyczna, laryngologiczna, urologiczna,
psychologii pracy, chorób wewnętrznych, zdrowia psychicznego, stomatologiczna,
chemioterapii, profilaktyki chorób kobiecych, leczenia bólu i medycyny terminalnej,
genetyczna, ginekologii onkologicznej, chirurgii onkologicznej).
Z opieki medycznej Centrum ATTIS korzystało w 2018 roku :
•

107 000 mieszkańców Warszawy

•

375 000 mieszkańców Mazowsza

Decyzje Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
o
zaprzestaniu finansowania wieloletnich kontraktów zawartych z Centrum ATTIS
w rodzaju
leczenie szpitalne, wymusiły zakończenie następujących działalności:
1. ortopedii i traumatologii narządu ruchu (MOW NFZ ogłosił konkurs na hospitalizację
zwykłą, a nie planową. Hospitalizacja zwykła jest 8% droższa od planowej);
2. torakochirurgii (MOW NFZ wybrał innego świadczeniodawcę);
3. urologii (MOW NFZ nie ogłosił konkursu);
4. ginekologii (MOW NFZ nie ogłosił konkursu);
5. kardiologii (MOW NFZ ogłosił konkurs na kardiologię inwazyjną);
6. laryngologii (MOW NFZ wybrał innego świadczeniodawcę).
Mimo pozytywnej opinii Ministra Zdrowia w systemie IOWISZ i honorowemu patronatowi
Ministra nad realizacją całego projektu utworzenia Zakładu Onkologii Kobiecej i jego otwarcia,
mimo pozytywnej opinii Nadzoru Specjalistycznego Krajowego i Wojewódzkiego w dziedzinie
onkologii klinicznej, pozytywnej opinii Polskiej Unii Onkologii, pozytywnej opinii Konsultantów
Wojewódzkich w dziedzinie chirurgii onkologicznej i ginekologii onkologicznej, pozytywnej
opinii i wsparciu wszystkich środowisk medycznych, naukowych i reprezentujących pacjentów,
mimo wielu wyróżnień o zasięgu krajowym i europejskim Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie pozamerytorycznych decyzji nie zakontraktował
świadczeń w zakresie działania Zakładu i trzech profili jego działalności w obszarze onkologii
klinicznej, ginekologii onkologicznej i chirurgii onkologicznej.
Przez decyzje MOW NFZ odebrano pacjentom dostęp do ok. 2700 dotychczas wykonywanych
zabiegów operacyjnych i hospitalizacji rocznie, w tym do:
• 470-500 złożonych i kompleksowych zabiegów z zakresu chirurgii klatki piersiowej
(Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii)
• 1500 operacji ortopedycznych, w tym:
700 artroskopii leczniczych,
100 artroskopowych rekonstrukcji z użyciem implantów mocujących,
250 dużych zabiegów w zakresie kończyny dolnej i miednicy,
400 średnich zabiegów na tkankach miękkich.
• 290 zabiegów ginekologicznych
• 170 hospitalizacji kardiologicznych
Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie rehabilitacji dziennej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: 17 stycznia 2019 r.
Umowa od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.
Dotychczas 134 750 zł miesięcznie.
Nowa umowa to 104 571 zł miesięcznie.
Różnica: 30 179 zł
Oznacza to dla naszych pacjentów znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na realizację tych
świadczeń. Dla nowych skierowań będzie to okres nawet 18 miesięcy (dotąd ok. 11 miesięcy).
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Powoduje to także konieczność kolejnych zwolnień.
Skoro NFZ nie jest zainteresowane aby świadczenia Centrum ATTIS były dostępne dla
pacjentów w ramach ubezpieczenia, a jest duży potencjał medyczny i popyt na nasze
świadczenia to przechodzimy na komercyjne wykonywanie świadczeń zdrowotnych oraz
nowoczesną diagnostykę piersi i zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia.

DZIAŁANIA KOMERCYJNE PODEJMOWANE PRZEZ CENTRUM ATTIS:
Program „Profilaktyka chorób nowotworowych- pakiety badań i konsultacji lekarskich
dla kobiet”.
Rabat pracowniczy na komercyjne świadczenia zdrowotne – 20%
Rozwój świadczeń komercyjnych w zakresie:
 Ortopedii połączonej z rehabilitacją i medycyną estetyczną;
Zabiegi chirurgii jednodniowej;
Gastroskopia i kolonoskopia;
Zabiegi dotyczące nowotworów piersi – wymiana jednoczasowa dwóch
ekspanderów (zarówno komercyjnie jak i w ramach NFZ w ramach chirurgii);
Chirurgii onkologicznej;
Laryngologii;
Chorób wewnętrznych;
Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
Dermatologii, endokrynologii.
 Badania kliniczne: onkologia, dermatologia.
 Programy profilaktyczne:
1.
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi
2.
Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)
 W przygotowaniu pakiet dla mężczyzn. Szczegóły oferty wkrótce.
 Podwykonawstwo w zakresie onkologii zwłaszcza kobiecej.
W ramach Profilaktyki Zdrowia Kobiety w 2019 roku zorganizowane są profilaktyczne
badania tzw. „ Białe Soboty”.
W miesiącach wrzesień/październik 2019 odbędą się wykłady z cyklu „Świadomy Senior”.
•
•
•

Wykład dot. polityki senioralnej
Prezentacja dot. codziennego bezpieczeństwa Seniora:
Prawda i mity diety typu POST.

3. Po wyczerpującej prezentacji Centrum ATTIS przez p. W.Masłowskiego odbyło się
zwiedzanie Zakładu Onkologii Kobiecej, który nazywany jest „Zdrowie Kobiety”
(zdjęcia w załączeniu).
4. Z kolei Wolska Rada Seniorów zobowiązała się do pomocy przy zorganizowaniu i
udziału w programie interwencyjnym, przy popieraniu wznowienia funkcjonowania tak
bardzo potrzebnego Oddziału Ginekologiczno – Onkologicznego.
5. Zgodnie z kolejnym punktem porządku posiedzenia w sprawach różnych głos zabrała
pani Małgorzata Kitowska koordynatorka projektów Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego Oddziału Warszawskiego, która przedstawiła działania na
rzecz osób dotkniętych tym schorzeniem. Zaproponowała współpracę Rady Seniorów
z ich Towarzystwem. Zaakceptowano jednogłośnie i zostało podpisane partnerstwo w
tym temacie.
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Z ASOS otrzymali dotację na działania – warsztaty skierowane do seniorów 60+ . W
ramach tej dotacji organizują tygodniowy wyjazd do Okuninki nad jezioro Białe,
podczas których będą odbywać się zajęcia z Tai-Tchi, ceramiczne i inne. Dla
członków Wolskiej Rady Seniorów przeznaczają 2 miejsca na ten wyjazd.

6. W sprawach różnych członkowie WRS zachęceni zostali do zaangażowania się w
głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, do zastanowienia się nad
udziałem w składaniu wiązanek podczas obchodów Rocznicy Wybuchu Powstania
Warszawskiego oraz udziału w imprezie Kercelak przy Chłodnej.
7. Pani Bogumiła Molska z Wydziału Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy
zapewniła, iż służy pomocą i jest do dyspozycji dla naszej rady.
Na zakończenie Przewodniczący Wolskiej Rady Seniorów podziękował wszystkim
uczestnikom spotkania za przybycie, termin i miejsce następnego spotkania zostanie ustalone
i przekazane w późniejszym terminie. Życzył wszystkim miłych wakacji.

W załączeniu prezentacja Centrum ATTIS oraz zdjęcia ze zwiedzania Oddziału Kobiecego.

Sporządziła:
Kowalska Elżbieta
Sekretarz Wolskiej RS

Przewodniczący Rady Seniorów
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
(-) Zbigniew Ogonowski
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