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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Dyrektor Zespoáu Zakáadów Opieki Zdrowotnej
w Ostrzeszowie ponownie
przesyáa (po korekcie usuniĊcia danych niejawnych)
protokóá ze spotkania w dniu
22.03.2011r., wyjaĞniającego
okolicznoĞci podniesione w artykule
p. Jana Jangasa z dnia 29.12.2010r.,
pt. „Ten szpital nie leczy”. W/w protokóá zostaá sporządzony po zapoznaniu siĊ lek. specj. chirurga Piotra ĝliwiĔskiego - Rzecznika Praw Lekarza
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej
w Poznaniu oraz lek. specj. internistĊ
MariĊ Owczarek – przedstawicielka
Delegatury
Ostrowsko-KrotoszyĔskiej WIL w Ostrowie Wlkp. ze sprawą
opisywaną w w/w artykule.
Zgodnie z przysáugującym nam
prawem riposty ponownie proszĊ o
wydrukowanie zaáączonego Protokoáu w caáoĞci. Oryginaá Protokoáu do
wglądu w Sekretariacie Zespoáu przy
al. WolnoĞci 4 w Ostrzeszowie.
PROTOKÓà ZE SPOTKANIA W
DNIU 22.03.2011R. WYJAĝNIAJĄCEGO ARTYKUà Z „CZASU
OSTRZESZOWSKIEGO” PT. „TEN
SZPITAL NIE LECZY”.
Udziaá osób przedstawia lista
obecnoĞci doáączona do protokoáu.
Osoba prowadząca - lek med.
Piotr ĝliwiĔski Rzecznik Praw Lekarza
przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej.
KolejnoĞü spotkania:
1.Przedstawienie osób uczestniczących w spotkaniu oraz celu spotkania.
2.Odczytanie artykuáu „Czasu
Ostrzeszowskiego”.
3.Przegląd dokumentacji medycznej pacjenta.
4.Ocena artykuáu i wnioski.
Decyzja wglądu w dokumentacjĊ
po ocenie artykuáu i ocena: Publikacja
faktów – recenzja z za daleko idącymi, niesáusznymi wnioskami i zaáoĪeniami.
I. Przegląd historii choroby pacjenta. Nr ks. Ruchu chorych/ przyjĊty 04.02.2009 roku
Skierowanie z dnia 28.01.2009 od
lekarza chirurga z Przychodni Specjalistycznej na Oddziaá WewnĊtrzny
z ustalonym rozpoznaniem. 1. Krwawienie z przewodu pokarmowego od
kilku miesiĊcy. 2. Rak gruczoáu krokowego w wywiadzie.
PrzeĞledzono KartĊ Informacyjną
leczenia szpitalnego, wykonano szerokie badania tj. badania laboratoryjne, cholesterol, EKG, RTG klatki piersiowej. Wykonano kolonoskopiĊ, opis:
polip usuniĊto kleszczykami, Īylaki
odbytu niekrwawiące. Radiologicznie
brak cech przerzutów. Leczenie dalsze w Poradni Chirurgicznej. Wypis
05.02.2009r. NaleĪy przyjąü, Īe chory
traﬁá do szpitala z ustalonym wczeĞniej rozpoznaniem rak prostaty celem
wyjaĞnienia krwawieĔ z przewodu pokarmowego jako innej lub wspóáistniejącej choroby.
Sprawa nie jest ĞwieĪa. Traﬁá do
szpitala z innego powodu niĪ opisane fakty w artykule. W szpitalu byá od
04.02.2009 godz. 15.00 ze znanym
juĪ rozpoznaniem od lekarza chirurga.

O informacjach powyĪszych
nie ma wzmianki w artykule.
II. Historia choroby,
której dotyczy artykuá
Nr ks. ruchu chorych
przyjĊty 10.11.2010.
Skierowanie do szpitala
z przychodni rodzinnej lekarz z rozpoznaniem kolki nerkowej prawostronnej. Wypisany z rozpoznaniem: kamica nerkowa prawostronna z zastojem
moczu.
Chory w trakcie leczenia urologicznego prawdopodobnie ambulatoryjnego zgáosiá siĊ do leczenia
szpitalnego z powodu bólów w prawej
okolicy lĊdĨwiowej. Brak wglądu do
dokumentacji ambulatoryjnej.
W wywiadzie pacjent nie podaje
informacji o innych schorzeniach tj.
prostaty. PrzeĞledzono kartĊ informacyjną leczenia: Pacjent leczony urologicznie – przyjĊty z powodu trwających
od tygodnia dolegliwoĞci bólowych
podbrzusza i prawej okolicy lĊdĨwiowej. W badaniu USG stwierdzono
zastój w moczu po stronie prawej. Po
zastosowanej terapii uzyskano ustąpienie dolegliwoĞci bólowych. Chory
opuĞciá oddziaá na wáasną proĞbĊ, na
drugi dzieĔ tj. 11.11.2010, nie podpisując dokumentacji i nie odbierając karty
informacyjnej. Wyniki badaĔ znajdują
siĊ na karcie informacyjnej. Badanie
USG wykonano – zapis w historii choroby. Wyznaczono kontrolĊ u lekarza
urologa na dzieĔ 13.11.2010, pacjent
nie skorzystaá z uzgodnionego terminu wizyty, gdyĪ sam opuĞciá szpital w
dniu 11.11.2011, natomiast wypis odebraá w dniu 15.11.2010
III. Recenzja artykuáu Jana Jangasa
Artykuá rozpoczyna siĊ obszernym cytatem w pierwszej osobie sugerującym, Īe piszący zaĞwiadcza o
prawdziwoĞci podanych faktów. Podane w artykule zarzuty sprowadzają
siĊ do: pobytu w szpitalu w dniach 10
do 11 listopada 2010 roku, którego
powodem byáy bóle brzucha i pleców. W trakcie pobytu dolegliwoĞci
ustąpiáy, a pacjent opuĞciá oddziaá na
wáasną proĞbĊ. Pacjent nie skorzystaá
z terminu konsultacji urologicznej na
dzieĔ 13.11.2010 i po wypis zgáosiá siĊ
15.11.2010. Przedmiotem diagnostyki
i postĊpowania terapeutycznego byáa
kolka nerkowa prawostronna z zastojem moczu. Zarzuty postawione w
artykule dotyczące braku diagnostyki
związanej z rakiem stercza: artykuá
nie wspomina o tym, Īe pacjent byá
wczeĞniej hospitalizowany w lutym
2009 roku, w którym to czasie lekarz
kierujący juĪ postawiá rozpoznanie
raka prostaty w wywiadzie, co sugeruje, Īe w tym czasie rozpoznanie juĪ
byáo znane i potwierdzone z wymogami medycznymi. Z wywiadu wynika,
Īe pacjent byá w przewlekáym leczeniu
urologicznym. Zarzuty postawione
przez Pana Redaktora Jangasa w
związku z w/w sprawą nie znajdują
uzasadnienia w realiach i posiadanej
dokumentacji. Badanie PSA nie jest
badaniem wykonywanym w ramach
pomocy udzielanej w trybie ostrego
dyĪuru, a jednostronna kolka nerkowa, jak u w/w pacjenta, nie kojarzy
siĊ z przerostem gruczoáu krokowego.

NaleĪy zatem przyjąü, Īe zarzucany
przez Pana Redaktora Jana Jangasa
brak postĊpowania, które prawdopodobnie miaáo miejsce w 2009 roku lub
2008, nie miaáo i tak związku z objawami klinicznymi bĊdącymi powodem
przyjĊcia do szpitala. Podsumowując
wnioski wyartykuáowane przez Redaktora Jangasa stwierdzimy, Īe nie mają
uzasadnienia merytorycznego i nie do
nas naleĪy poszukiwanie ich Ĩródeá.
PostĊpowanie lekarskie w dniach 10
i 11 listopada 2010 roku, przerwane
przez pacjenta, i wczeĞniejsze z 4 i
5 lutego 2009 nie budzi zastrzeĪenia
zarówno od strony merytorycznej, jak
i ludzkiej.

OGâOSZENIE
Radni Rady Powiatu oraz
Miasta i Gminy startujący z list
Platformy Obywatelskiej RP
bĊdą peániü

dyĪury w kaĪdą ĞrodĊ
tygodnia od godz. 15.30
do 17.00, począwszy
od dnia 8.06.2011r.
w biurze Zarządu Powiatowego
Platformy Obywatelskiej RP
przy ul. Sportowej nr 2a w
Ostrzeszowie

SALON

PIELôGNACJI PSÓW

NIKO

-

strzyĤenie
trymowanie
küpiele
porady
Ostrów Wlkp., ul. Kościuszki 33

pn. - pt. 10-18; sob. 9-14

tel. 606 916 577

Rehabilitacja
po udarze
mózgu
tel. 664 806 052

SPRZEDAM

Dom obok leśniczówki, 4km od
Ostrzeszowa, działka 0.3ha, t. 71/
355-55-88 (zostaw wiadomość na
automatycznej sekretarce); 512 828
657; e-mail: jbkuch@hotmail.com

WYNAJEM
SPRZEDAį
USâUGI

RozwiĈzanie krzyİówki
wielkanocnej
DziĊkujemy wszystkim czytelnikom,
którzy wziĊli udziaá w naszej wielkanocnej zabawie i nadesáali rozwiązania zamieszczonej w nr. 16. „KrzyĪówki Ğwiątecznej”. Rozwiązanie stanowiáo hasáo
„Niech pokój Wielkanocy zawsze
panuje w Waszych sercach”.
SpoĞród licznie nadesáanych
kartek wylosowaliĞmy trzy,
których autorzy otrzymują
nagrody. Są to: Krystyna
Otwiaska z Bukownicy,
Emilia Braun z Rogaszyc i Judyta àachajczyk z Kotáowa. Gratulujemy!
red.

8.06.2011

W ramach akcji Klubu Parlamentarnego Prawa i SprawiedliwoĞci
„Polska jest jedna” w niedzielĊ - 12 czerwca br., parlamentarzyĞci
PiS - Adam LipiĔski - wiceprezes Prawa i SprawiedliwoĞü oraz poseá
Dawid Jackiewicz odwiedzą powiat ostrzeszowski.
Spotkania:
• Ostrzeszów - sala klubowa kinoteatru PIAST, ul. Gorgolewskiego,
godz.15.00
• Grabów nad ProsnĆ - sala Domu StraĪaka, ul. Kolejowa, godz. 17.00
Zapraszamy
Prawo i SprawiedliwoĞü
Komitet Ostrzeszów

OGâOSZENIE
Masowe, obowiązkowe szczepienia psów przeciw wĞciekliĨnie odbĊdą
siĊ na terenie Ostrzeszowa w dniach 17-18 czerwca 2011 roku w godzinach od 16.00 do 18.00.

Punkty szczepieĔ:
• Gabinet weterynaryjny – lek. wet. J. Wilczak, ul. Ğw. Mikoáaja 18
• Przychodnia weterynaryjna – lek. wet. P. KaáuĪny, ul. gen. Sikorskiego
26

Szczepieniu podlegają wszystkie psy w wieku powyĪej 3 miesiĊcy.

Firma PRO ASCOBLOC Sp. z o.o. - wyáączny dystrybutor pieców
i urządzeĔ piekarniczych ﬁrmy DEBAG GmbH

poszukuje pracownika do

Dziaáu SprzedaĪy
Wymagania:
• doĞwiadczenie w zawodzie handlowca (mile widziana znajomoĞü
funkcjonowania pieców piekarniczych)
• minimum Ğrednie wyksztaácenie
• dobra lub bardzo dobra znajomoĞü jĊzyka niemieckiego
• dobra znajomoĞü pakietu Ofﬁce, Internetu
• prawo jazdy kat. B
• áatwoĞü w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu dobrych relacji
interpersonalnych

Zakres obowiązków:
• sprzedaĪ produktów oferowanych przez ﬁrmĊ Debag
• pozyskiwanie nowych Klientów
• przygotowywanie ofert

CV prosimy przesyáaü na adres: proasco@ascobloc.pl
z dopiskiem: ”Debag”.

Tel. kontaktowy: 62/786 82 20

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

JĉZYK ANGIELSKI
•
•

korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną , ul. Kolejowa 8, oraz na stronie internetowej http//bip.wokiss.pl/grabownadprosna
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz..651- tekst jednolity), umieszczony został
wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną przeznaczonych do wynajmu

nieruchomość gruntowa położona w Grabowie nad Prosną
część działki ewidencyjnej nr 83
Informacja – pok.10
Tel. ( 62) 7305024 wew. 134
Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zenon Cegła

PRZYCZEPY - dá. 2-3m

LAWETY - dá. 4-8m

AUTOLAWETY
- (przewóz pojazdów
i maszyn rolniczych)

OKNA DRZWI
• aluminiowe
• aluminiowo-drewniane
witryny
ścianki działowe wewnętrzne

ogrody zimowe
oranżerie
zabudowa balkonów
zadaszenia

KA-MA tel. 663 579 430
63-500 Ostrzeszów, ul. Brzozowa 10a

www.montazkonstrukcji.pl

tel. 505 007 775

