CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Spotkanie lekarzy i właścicieli spółek z radnymi
Małgorzata Kaptur: 21.01.2014 .
Dzisiaj w posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej uczestniczyli przedstawiciele spółek
biorących udział w przetargu na wynajem przychodni przy ul. Dworcowej.

11 radnych wysłuchało z ogromnym zainteresowaniem
obydwu stron:

●

●

Konsorcjum Medicomplex i Mar-Max (4 osoby)
Konsorcjum Vis Medica i Consensus (4 osoby, w tym prawnik), 3 panie stomatolog z Poradni
Stomatologicznej Modent) oraz przedstawiciel Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dr Tomasz
Ziąbka

Niestety na spotkanie nie przybyła ani burmistrz Zofia Springer, ani żaden z jej zastępców.

Mimo niewątpliwie trudnej sytuacji obydwie strony rzeczowo i spokojnie opowiedziały o swojej obecnej
działalności oraz planach na dalsze funkcjonowanie.

Radnych pozytywnie zaskoczyło to, że konsorcja poczyniły już pewne uzgodnienia i zapewniały o dalszej
współpracy.
Dzisiaj miało miejsce spotkanie u Wojewody z udziałem przedstawicieli przegranego konsorcjum oraz
zastępcy burmistrza S. Ratajczaka. Jutro będzie rozstrzygnięcie Wojewody.
Pani Ewa Andrusiak zapewniła, że w razie niekorzystnego wyniku, konsorcjum będzie odwoływało się
dalej.
Prawnik - przedstawiciel konsorcjum Vis Medica i Consensus - podkreślała niekorzystne warunki
przetargu - urząd skalkulował remonty na 400 tys. zł. Wg obliczeń konsorcjum nakłady inwestycyjne
przekroczyłyby 700 tys. Nie do przyjęcia było też ustalenie, że koszty remontów będą odliczane od

czynszu dopiero po trzech latach wynajmu.
Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej jest uzależnione od kontraktu z NFZ i mogłoby się okazać, że
w przypadku braku kolejnego kontraktu po wykonaniu remontów spółki musiałyby opuścić budynek przy
Dworcowej.

Wskazywano, że poradnie funkcjonujące obecnie w przychodni zatrudniają 70 osób i zapewniają opiekę
medyczną 22 tys. pacjentów i nie jest możliwe przerwanie działalności z dniem 1 stycznia, gdyż spółki,
które wygrały przetrag/rokowania nie są w stanie z dnia na dzień przejąć tylu pacjentów. Powstałaby luka.
Mieszkańcy byliby przez jakiś czas pozbawieni podstawowej opieki medycznej. Poza tym spółki leczące
mieszkańców Mosiny przez ostatnich kilkanascie lat mają kontrakt z NFZ do 2016 roku.
Obydwie strony były zgodne, że musi to być płynna zmiana, że pomieszczenie będą przekazywane
stopniowo.
Ustalono, że Vis Medica i Consensus opracują harmonogram przekazywania pomieszczeń.

Medicomplex zatrudnia obecnie 4 lekarzy podstawowej opieki medycznej i ma ok. 700 pacjentów.
Zapewniano, że ma wielu lekarzy chętnych podjąć współpracę i są gotowi również nawiązać współpracę z
lekarzami pracującymi obecnie przy Dworcowej.

Vis Medica i Consensus w razie negatywnego dla nich rozstrzygnięcia rozważają również wynajęcie
innego lokalu.
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