
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 15. posiedzeniu Senatu 
w dniu 6 lipca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Apeluję o ingerencję w sprawie podpisania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów z Centrum 

Medycznym „Aldemed” w Zielonej Górze. W ramach Lubuskiego Regionalnego Operacyjnego Programu na 
lata 2007–2013 „Aldemed” wziął udział w konkursie i złożył projekt pod nazwą „Nowoczesny Oddział 
Szpitalny w «Aldemed» Centrum Medyczne”. Projekt ten został oceniony pozytywnie, a „Aldemed” 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 3,7 miliona zł, co stanowiło 48% kosztów budowy. Wspomniany projekt 
był częścią inwestycji w ramach budowy obiektu za 12 milionów zł, który spełnia wszelkie normy sanitarne, 
posiada trzynastołóżkowy oddział, dwie sale operacyjne, salę wybudzeń, pomieszczenia dla personelu, 
myjnie, magazyny i wyposażenie do sterylizacji. 

W województwie lubuskim pacjenci już od dawna borykają się z problemem, jakim jest długie 
oczekiwanie na zabiegi specjalistyczne w szpitalu wojewódzkim, podczas gdy Centrum Medyczne 
„Aldemed” posiada zaplecze niezbędne do ich wykonywania, a sprzęt medyczny wykorzystuje się tam 
obecnie tylko w celu realizowania wizyt prywatnych. 

Centrum Medyczne „Aldemed” z przyczyn technicznych nie było w stanie przystąpić do konkursu w 
terminie, w związku z czym nie zawarło umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie może udzielać 
pacjentom specjalistycznej opieki w zakresie projektu „Nowoczesny Oddział Szpitalny w «Aldemed» 
Centrum Medyczne”. 

Dyrektor placówki oświadczył, iż „Aldemed” jest w stanie wykonywać zabiegi taniej niż w szpitalu 
wojewódzkim, co także przyczyniłoby się do redukcji kolejek. W budynku mieszczą się gabinety lekarskie i 
zabiegowe służące prowadzonej działalności, a jedyną barierę stanowi brak stosownych dokumentów 
umożliwiających wykonanie zabiegów. 

„Aldemed” oferuje usługi w zakresie zabiegów operacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia w 
specjalnościach takich jak: ginekologia, chirurgia ogólna, neurochirurgia, ortopedia, otolaryngologia, 
alergologia oraz chirurgia plastyczna. W województwie lubuskim zapotrzebowanie na te usługi jest bardzo 
duże, a większość Lubuszan zmuszona jest do przeprowadzania zabiegów w innych rejonach. 

„Aldemed” Centrum Medyczne zostało poinformowane o tym, iż nowy konkurs na kontrakt zostanie 
ogłoszony jesienią 2013 r., co po raz kolejny znacznie wydłuży czas oczekiwania pacjentów na zabiegi. 

Proszę o ingerencję w sprawie podpisania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Centrum 
Medycznym „Aldemed” w Zielonej Górze. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 




