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W odpowiedzi na zapytanie radnego, Pana Jacka Szeszuły, z dnia 3 stycznia
br. Nr. BR.0003.724.2014 w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla
mieszkańców miasta Mosina po 2014r., uprzejmie informuję, co następuje: na
terenie miasta Mosina podstawową opiekę zdrowotną w ramach umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia spółka MEDICOMPLEX, której
zatrudnieni lekarze rodzinni, w tym pediatra, świadczą usługi medyczne. Na terenie
całej gminy Mosina działają również przychodnie lekarskie, które w ramach umowy z
NFZ świadczą usługi medyczne na rzecz mieszkańców miasta Mosina oraz terenów
gminy Mosina, np. w Babkach, Pecnej, Świątnikach, również niewiele odległym
Puszczykowie. Każdy z pacjentów sam decyduje o wyborze lekarza, każdy z
pacjentów ma prawo, bez ponoszenia kosztów, raz na 6 miesięcy zmienić lekarza,
przychodnię, wypełniając odpowiednia deklarację.

Od 1 stycznia 2014r., w wyniku przeprowadzonych rokowań na najem
budynku w Mosinie, ul. Dworcowa 3, na cele medyczne, w tym również prowadzenie
podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia, wyłonieni zostali nowi najemcy, czyli firmy: MEDICOMPLEX i MAR-MAX, z
którymi została podpisana umowa najmu całego budynku na okres 10 lat od dnia 1
stycznia 2014r.

Nowi najemcy są przygotowani do zapewnienia mieszkańcom miasta i gminy Mosina
pełnej obsługi medycznej, ale nie mogą realizować tego zadania z powodu
zajmowania pomieszczeń przedmiotowego budynku ( obecnie bez podstawy
prawnej, ponieważ umowy najmu były zawarte do dnia 31 grudnia 2013r.) przez
dotychczasowych najemców, t.j. spółki jawne: Przychodnię Zdrowia VIS MEDICA R.



Matuszkiewicz, D. Wołowiec, J. Ruta Brona oraz Przychodnię Lekarza Rodzinnego,,

CONSENSUS” Zbigniew i Ewa Andrusiak, również spółkę cywilną Poradnie

Stomatologiczną,, MODENT” Małgorzata Jakubowicz-Kilian, Aleksandra Bąkowska

Skowalczyńska, Danuta Słodkowska, Małgorzata Pelowska-Chudzicka, Jerzy Kilian.

Powyższe spółki, mimo wezwań do opuszczenia zajmowanych pomieszczeń i ich

protokolarnego przekazania w dniu 3 stycznia 2014r. Gminie Mosina, do dnia

dzisiejszego nie opuściły, już bezprawnie, zajmowanych pomieszczeń.

Takie postępowanie spółek jest tym bardziej niezrozumiałe, że w procedurze

przetargowej (jako konsorcjum firm startowały w przetargach spółki: VIS MEDICA

oraz CONSENSUS) mogły wynająć obiekt przy ulicy Dworcowej w Mosinie na

warunkach korzystniejszych od spółki MEDICOMPLEX.

Mimo utrudnień opisanych powyżej, spółka MEDICOMPLEX, w gabinetach

usytuowanych na I-szym piętrze budynku, w który mieści się sklep TESCO, przy ul.

Konopnickiej 33 w Mosinie, świadczy usługi dla każdego potrzebującego pomocy

lekarskiej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli usługi

bezpłatnej.
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