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Protokół Nr 90/14 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 19 marca 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji – Pani Barbary Parol, w godzinach od 1615 do 1800.                    
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Dariusz 
Kaczorowski, 

− radna Powiatu Danuta Leśniewska, 
− radny Powiatu Jarosław Kozłowski.      

 
Porządek obrad: 

1. Informacja Dyrektora ds. medycznych PCZ Spółka z o.o. Dariusza Kaczorowskiego           
nt. zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa: 

a) przychodnie specjalistyczne, 
b) przychodnie zdrowia psychicznego, 
c) podstawowe lecznictwo medyczne.  
− aktualna sytuacja, ilość przychodni, ich lokalizacja, godziny otwarcia, 

dostępność informacji o przychodniach.   
2. Omówienie pism, jakie wpłynęły do Komisji. 
3. Sprawy różne.  
4. Przyjęcie protokołów Nr 88 i 89 z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
5. Zakończenie obrad.  

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Dyrektor ds. medycznych PCZ Spółka z o.o. Dariusz Kaczorowski przedstawił 
informacje o realizacji przez PCZ w Otwocku świadczeń zdrowotnych w zakresie poz, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i Ośrodka Zdrowia Psychicznego. Poinformował, że                   
w skład lecznictwa otwartego ambulatoryjnego zgodnie z przyjętą strukturą wchodzą: 
Przychodnia Specjalistyczna, Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Przychodnia Stomatologiczno-
Protetyczna, Przychodnia Rejonowa POZ Otwock Armii Krajowej 3, Przychodnia Rejonowa 
POZ Otwock-Świder Mickiewicza 8. Powiedział, że nakłady finansowe na remonty są 
nieuniknione i zostały ujęte w planie rozwoju PCZ. Zwrócił uwagę na ograniczoną kubaturę 
budynku Przychodni w Świdrze pod kątem modernizacyjnym. Poinformował, że nie ma 
możliwości zastosowania windy, celem poprawy komunikacji pionowej, poza tym za wąskie 
są korytarze przez co budynek nie spełnia norm. Dyrektor powiedział, że perspektywicznie 
PCZ przymierza się do pozyskania nowej lokalizacji, która będzie spełniała wszystkie 
warunki konieczne do funkcjonowania poradni lekarzy rodzinnych. Jeżeli chodzi o budynek 
Przychodni Specjalistycznej, to schody wewnętrzne, przy rejestracji, nie spełniają żadnych 
norm pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonowania pacjenta. Gabinety są sukcesywnie 
remontowane i dostosowywane do wymogów rozporządzenia. Ostatnio został 
wyremontowany Gabinet Urologiczny. Dyrektor poinformował również o bieżącym 
wykonaniu kontraktu z NFZ. Zaprezentował stronę z informacjami z zakresu list 
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. W kwestii funduszy europejskich dla sektora 
ochrony zdrowia powiedział, że rusza nabór przedszkoli do projektu „Dzieciństwo bez 
próchnicy”. Ponadto Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się                    
z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału naborze wniosków w Programie PL13 
„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” finansowanym ze środków Norweskiego 
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Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa. Metodologia 
zastosowana w przypadku tego konkursu dała w efekcie listę ze 156 powiatami 
uprawnionymi do udziału, wśród których nie znalazł się Powiat Otwocki. W/w lista została 
opracowana w oparciu o najwyższe standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) w latach 
2009-2011 w kategoriach: nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia, choroby układu 
oddechowego, choroby układu trawiennego, przyczyny zewnętrzne i śmiertelność ogółem. 
W załączeniu wydruk prezentacji multimedialnej przedstawionej podczas spotkania.  
 Radna Danuta Leśniewska zapytała, czy PCZ aplikuje również o inne fundusze?  
 Dyrektor powiedział, że zaprezentował aktualne konkursy. Dodał, że jeżeli chodzi                      
o uzyskanie dofinansowania, to Szpital będzie dążył do pozyskania dodatkowych środków                                  
w perspektywie finansowej UE 2014-2020.   
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał, jak Dyrektor postrzega Spółkę, gdzie widzi jej 
mocniejsze strony, a jakie obszary należałoby jeszcze dopracować? 
 Dyrektor odpowiedział, że Spółka będzie musiała doposażyć pewne elementy, przede 
wszystkim diagnostykę. Zostały już podjęte kroki w kierunku skoncentrowania diagnostyki 
radiologicznej, aktualnie w Szpitalu montowany jest aparat z Przychodni. Dodał, że 
reorganizacja pracy oraz zaangażowanie pracowników Pracowni Radiologicznej pozwoli na 
zwiększenie dostępności do podstawowej diagnostyki. Powiedział, że niezbędne będzie 
doposażenie pracowni ultrasonograficznej w sprzęt usg, co zresztą w części już nastąpiło. 
Zauważył, iż PCZ przeznacza dość znaczącą kwotę na utrzymanie diagnostyki tomografii 
komputerowej, gdyż nie posiadając własnego sprzętu w lokalizacji musi ponosić wysokie 
koszty transportu, a przecież badanie tomograficzne w wielu przypadkach jest badaniem 
podstawowym. W związku z czym pozyskanie tomografu jest dla Szpitala ważne, tak samo 
jak pozyskanie kadry medycznej, specjalistów. Dyrektor poinformował, że od 1 kwietnia br. 
pracę rozpoczyna onkolog.  
 Radna Lucyna Komorowska zapytała o braki kadrowe. 
 Dyrektor odpowiedział, że najdłużej oczekuje się na wizytę u endokrynologa                             
i okulisty.   
 Przewodnicząca Komisji zapytała, ilu ubyło lekarzy? 
 Dyrektor poinformował, że ubyło dwóch lekarzy w lecznictwie otwartym. Obecnie 
PCZ pozyskał dwie młode lekarki, z którymi podpisał umowy. Rozpoczęły one specjalizacje 
w ramach etatu na Internie.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o rehabilitację neurologiczną. 
Dyrektor odpowiedział, że jest chęć zwiększenia kontraktu ze strony Funduszu, jeżeli 

chodzi o neurorehabilitację.  Dodał, że jest zapewnienie ze strony Dyrektora, że świadczenia                                                 
z zakresu rehabilitacji neurologicznej oraz lecznictwa długoterminowego będą 
kontraktowane. Zatem jest szansa na zwiększenie tego kontraktu, który de facto w tym roku 
jest o 2,8% wyższy.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, czy Spółka ma możliwości, aby odciążyć NPL 
na korzyść poz, jeżeli chodzi o lekarza pierwszego kontaktu? 

Dyrektor powiedział, że jeżeli chodzi o powyższą kwestię, to potrzebne są rozwiązania 
systemowe, poza tym musi pojawić się odpowiednia liczba deklaracji. PCZ zatrudnił jednego 
lekarza więcej, który od 1 kwietnia br. będzie wdrażał się, zatem dostępność do lekarza 
pierwszego kontaktu poprawi się.   

Radna Lucyna Komorowska zapytała o rentowność poradni.  
Dyrektor powiedział, że poradnie są rentowne, ponieważ są lepiej wycenione, jeżeli 

chodzi o koszt poniesiony przy realizacji świadczenia. Poinformował również o wniosku 
forum zarządzających szpitalami na Mazowszu o zwiększenie wartości punktowej 
przynajmniej do 58 zł za punkt.  
 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
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1) pismo z dnia 03.12.2013 r. Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Nasz Dom                                  
z propozycją podjęcia rozmów nt. podjęcia współpracy na rzecz uruchomienia na 
terenie powiatu otwockiego kameralnej placówki opiekuńczo-wychowawczej –                        
do 14 dzieci; 

2) pismo z dnia 03.02.2014 r. Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
stanowiące odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 15.01.14 r. 

 
Ad. 3 

1. Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż 26.03.2014 r. będzie uczestniczyła                     
w spotkaniu przewodniczących komisji: A. Bartnickiej, J. Golińskiego,                                
J. Kozłowskiego oraz Dyrektora PCPR nt. poradni leczenia uzależnień i innych 
zaburzeń dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z terenu powiatu otwockiego. 
 

2. Członkowie Komisji zostali poinformowani, iż mogą zapoznać się ze sprawozdaniem 
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w roku 2013. Dokument 
zostanie przesłany na adresy e-mailowe radnych.   

 
3. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji. 
 

25.03.2014 r. Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 16.00 w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13 
Porządek obrad: 
1. Omówienie materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
2. Sprawy różne. 
3. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 4 

Protokoły Nr 88 i 89 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu: 

1) lista obecności. 
2) pismo z dnia 03.12.2013 r. Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Nasz Dom                                  

z propozycją podjęcia rozmów nt. podjęcia współpracy na rzecz uruchomienia na 
terenie powiatu otwockiego kameralnej placówki opiekuńczo-wychowawczej –                        
do 14 dzieci; 

3) pismo z dnia 03.02.2014 r. Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia                           
Spółka z o.o. stanowiące odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 15.01.14 r. 

 
 
          Protokółowała:                                                                         Przewodniczyła:    
 
     Honorata Tarnowska                                                                       Barbara Parol 


