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List otwarty do Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka                                                                        

w sprawie przywrócenia pediatrii w Jędrzejowie 

 

 

  

Szanowny Panie Starosto, 

 

ciągle liczę, że dotrzyma Pan słowa danego w wypowiedziach dla mediów, że 

brakuje tylko kilku dni do przywrócenia oddziału pediatrycznego w Jędrzejowie. Mam 

nadzieję, że w tym czasie odbędą się rozmowy z NFZ, spółką Artmedik i lekarzami, 

które pozwolą Panu wznowić działanie pediatrii.  

 

List, w którym Komitet Obrony Oddziału Pediatrii w Jędrzejowie wskazał datę 

19 lutego jako moment na „sprawdzam”, był kolejnym krokiem, który miał na celu 

zmotywowanie Pana do działania. I to się udało.  

 

Niestety zmarnował Pan dużo czasu. Przypomnę, że oddział został zawieszony 

2 miesiące temu, co wywołało liczne protesty. Najpierw podpisy pod petycją 

przeciwko likwidacji oddziału pediatrycznego zaczęli zbierać mieszkańcy. Ja 

skierowałam do Pana list otwarty 28 grudnia ubr. Pan na początku był odwrócony 

plecami, nie widział problemu, potem szukał winnych. A następnie szukał Pan tych, 

którzy mieli za Pana rozwiązać problem. I wreszcie nasza determinacja dała efekt: pod 

pręgierzem opinii publicznej podjął Pan rozmowy z NFZ.  

 

Tu należy sprostować pewną informację podawaną przez Pana za spółką 

Artmedik. Według niej miesięczne koszty funkcjonowania oddziału to 200 tys. zł, a 

przychód z tytułu jego prowadzenia wynosi 120 tys. zł. Podkreślał Pan więc, że 

potrzebne jest dodatkowo ponad 900 tys. zł w skali roku. Z informacji przekazanych 

przez NFZ wynika jednak, że w 2017 r. z funduszu miesięcznie na działanie pediatrii 

płynęło 120 tys.zł, natomiast w 2018 r. kwota ta została zwiększona do 187 tys. zł. 

Takie środki prawie całkowicie pokrywają oszacowane koszty.  

 

W poniedziałek 19 lutego mija termin - nazwijmy to - „ultimatum” Komitetu 

Obrony Oddziału Pediatrii w Jędrzejowie, które określało, że podejmiemy kroki 

prawne, jeżeli do tego czasu nie uruchomi Pan oddziału. Miało ono na celu 

przyspieszenie Pana aktywności w tej sprawie. Celem komitetu jest jak najszybsze 

przywrócenie pediatrii w Jędrzejowie.  



 

Jeżeli sprawę można załatwić pokojowo, to jest najlepsza droga. Liczę, że 

deklaracja publiczna złożona wczoraj w mediach, że potrzebuje Pan jeszcze kilka dni, 

będzie realizowana. 7 tysięcy osób, które wchodzą w skład Komitetu, łącznie ze mną, 

oczekuje, że dotrzyma Pan słowa. 
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