Przychodnia nie przyjęła dziecka. Bo lekarz na urlopie, a
zastępstwa brak
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Lekarz też człowiek i na urlop jechać musi. Ale co w sytuacji kiedy w przychodni nie ma
zastępstwa i nie ma nas kto przyjąć? To spotkało mieszkankę Ursynowa, której dziecko
zachorowało. ZOZ Ursynów nie jest w stanie odnieść się do sprawy bo... pracownicy, którzy
nie przyjęli kobiety też są już na urlopie.
Poszła do lekarza, a lekarza nie ma - brzmi jak początek jednego z kawałów, ale to prawdziwa
sytuacja, która miała miejsce w przychodni przy ul. Kłobuckiej 14. Pediatra w przychodni jest jeden i
pojechał na urlop. Kobieta z dzieckiem, które miało 39 stopni gorączki musiała jeździć od przychodni
do przychodni. Nie każda chciała przyjąć "nie swoje" dziecko.
- Dziecko miało gorączkę, więc poszliśmy do naszej przychodni. Gdy dotarliśmy na miejsce,
dowiedzieliśmy się, że pediatra jest na urlopie i nikogo w zastępstwie nie ma. Musiałam z chorym
dzieckiem szukać i dzwonić po poradniach, aby się zapisać - relacjonuje zdenerwowana matka.

ZOZ twierdzi, że... zastępstwo jest
Zastępca dyrektora ZOZ ds. lecznictwa Wojciech Smykiewicz tłumaczy, że w sezonie wakacyjnym
jest teraz nacisk na szczepienia, jednak pacjenci są normalnie przyjmowani. W sytuacji, kiedy
potrzebujemy się umówić z lekarzem zalecany jest kontakt z kierownikiem przychodni lub
bezpośrednio z dyrekcją.

- Na miejscu jest lekarz rodzinny, który jest dostępny codziennie i on też ma uprawnienia, aby
przyjmować dzieci - dodaje dyrektor.
Dlaczego w takim razie dziecko w przychodni na Kłobuckiej nie zostało przyjęte?
- Ja nie wiem. Niektórzy pracownicy, którzy byli wtedy w przychodni są teraz na urlopach. Wrócą
dopiero za tydzień. Ciężko ustalić w takim układzie jakiś scenariusz tej sytuacji. Najlepiej jakby sama
pokrzywdzona się do nas zgłosiła. Nie odmawiamy nikomu pomocy - mówi Smykiewicz.
Matka dziecka zapowiedziała, że złoży zażalenie i będzie wnosiła o zatrudnienie większej ilości
personelu medycznego w przychodni. Mieszkanka Ursynowa zwraca również uwagę na brak
obiecanej przez władze ZOZ poradni ginekologicznej w placówce przy Kłobuckiej.
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