Protokół Nr 7/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 9 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 1615 do 1815.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Ewa
Wojciechowska, Dyrektor ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
Tarun Kumar Mittal, Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Grażyna
Kotlińska, pielęgniarka naczelna Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Małgorzata Jatowt
radni Rady Powiatu w Otwocku: Grażyna Olszewska i Zbigniew Szczepaniak, Pani Sylwia
Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Prezentacja członków Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku.
3. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. w Otwocku w sprawie realizacji kontraktów
z NFZ oraz nt. stanu płynności finansowej.
4. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w Otwocku na temat obecnego stanu
restrukturyzacji.
5. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w Otwocku na temat obecnego stanu realizacji
projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze
środków UE.
6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
Starosta Otwocki poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o.
w Otwocku z powodu innych obowiązków służbowych nie mogą uczestniczyć w dzisiejszym
posiedzeniu Komisji. W związku z czym Starosta przedstawił skład Radny Nadzorczej, która
została powołana 14 stycznia br., w której w skład wchodzi:
− Przewodniczący Mariusz Strawiński,
− Wiceprzewodniczący Iwona Kusio Szalak,
− Sekretarz Marcin Iwanowski,
− Członek Agnieszka Jeziorska,
− Członek Dariusz Olszewski.
Ad. 3
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Ewa Wojciechowska
poinformowała, że obecnie Szpital posiada półroczne rozliczenie z NFZ oraz zamknięty
I kwartał 2019 roku. Dodała, że Powiatowe Centrum Zdrowia stara się wykonać cały kontrakt
z NFZ oraz w ramach ogłaszanych konkursów również stara się o pozyskanie nowych umów
w wyniku czego placówka od 1 kwietnia posiada Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień.
Podejmowane są próby zwiększenia przychodów Placówki, w wyniku czego procedowany
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jest projekt unijny dotyczący profilaktyki otyłości i wad kręgosłupa u uczniów klas I – VI
szkół podstawowych, którego realizacja rozpocznie się od 1 września br. Pani Prezes
powiedziała: „wprowadziliśmy operacje ortopedyczne, one są w ramach NFZ-tu,
wykonywane na bloku operacyjnym, pacjenci są hospitalizowani na chirurgii bądź są jakby
traktowani, jakby pobyty jednodniowe. Lekarze, jest to dwóch lekarzy ortopedów, którzy
podpisali z nami kontrakt tak jak większość lekarzy w naszym Szpitalu są na kontrakcie
i jakby ściągają swoich pacjentów, których u nas operują i to nam jakby zwiększa wykonanie
kontraktu. Natomiast no dla pacjentów jest to lepszy dostęp. Są to drobne zabiegi
ortopedyczne, które możemy rozliczać w ramach chirurgii, zwiększa to dostęp pacjentów do
takiego typu zabiegów i to wprowadziliśmy od tamtego miesiąca. (…) przyjeżdżają w sobotę
wtedy, kiedy blok operacyjny jakby tylko jest dyżurnym blokiem, że jak coś się dzieje to
operujemy, a planowych operacji nie ma, a to mamy planowe zabiegi przeważnie jest
8 pacjentów w tę sobotę to jest dwie soboty w miesiącu. Chcielibyśmy jeszcze ginekologiczne
też wprowadzić dodatkowe zabiegi, ale tutaj firma coś jakby nie dotrzymała słowa, nie wiem
chyba jakieś problemy mieli, ale będziemy się w tym roku jeszcze rozglądać, co możemy
zrobić żeby zwiększyć przychód i żeby wykorzystać blok operacyjny i jakby dostępne łóżka
w naszym Szpitalu, żeby zwiększyć przychód zysku.”
Pani Grażyna Kotlińska Główna Księgowa PCZ Sp. z o.o. poinformowała, że
na koniec 2018 roku wskaźnik płynności finansowej wynosił 22,76 %. Natomiast wskaźnik
na dzień 28 lutego br. wynosił 48,72 % - jest to spowodowane tym, że płacone są na bieżąco
wszystkie zobowiązania, pozostały tylko te, które są w układzie restrukturyzacyjnym, który
jest otwarty i nie jest jeszcze zatwierdzony. Zostały tylko zatwierdzone zobowiązania, które
zostały złożone i Szpital czeka aż Sąd zatwierdzi wierzytelności i zaczną się negocjacje
dotyczące spłat.
Przewodnicząca Komisji zapytała czy w soboty, kiedy są wykonywane operacje
ortopedyczne jest zwiększona liczba personelu?
Dyrektor ds. Medycznych odpowiedział, że „personel jest ten sam, czasem
anestezjolodzy, czasem lekarze dyżurni i wszyscy są ci sami tylko tyle, że chirurdzy, (…)
którzy mają dyżur oni nie są zaangażowani do tych operacji tylko są lekarze, którzy są
z zewnątrz, a anestezjolog jest ten sam, który jest na dyżurze. Zobaczyliśmy ile jest operacji
odbywa się w ciągu miesiąca (…) odbywa się piętnaście operacji w sumie przez cały miesiąc
i łącznie z różnymi operacjami. Priorytet ma pacjent, który jest chirurgiczny albo przychodzi
nagły przypadek, a tamci ortopedyczni, jeżeli w danym momencie nic się nie dzieje to oni
będą, oni już mają podpisaną umowę bądź powiedziane mają przynajmniej. (…) Osobiście
rozmawiam, (…) że wy będziecie, jeżeli przyjdzie jakiś ostry pacjent chirurgiczny albo cięcie
cesarskie nagłe to w tym momencie anestezjolog pójdzie tam a nie do waszego pacjenta, wy
macie czekać np. dwie godziny czy cztery godziny póki my nie skończymy swoje ważniejsze
sprawy (…). To nie zaburza harmonii pracy PCZ-tu, ale jest to dodatkowy dochód. Po prostu
blok operacyjny, który stoi pusty w danym momencie jest wykorzystywany przez tych
operatorów. (…) w danym momencie, kiedy planowe operacje, które się odbywały to już
planowaliśmy w ten sposób, żeby endoskopy troszkę przesunąć wcześniej żeby ci pacjenci,
którzy leżeli piątek, sobota, niedziela to te łóżka (…) były bardziej wolne, więcej żeby tak nie
obciążać pielęgniarek i (…) innego personelu.”
Radny Dariusz Kołodziejczyk zadał poniższe pytania:
− na jakim poziomie został wykonany kontrakt z NFZ za tamten rok,
− czy Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień jest rozliczany za rok i czy tutaj też są
jakieś problemy i jak wygląda kwestia z całą psychiatrią, która również jest poza
siecią;
w odniesieniu do wspomnianych operacji ortopedycznych:
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− w obrębie, jakiego kontraktu Szpital wykonuje wspomniane operacje i w jaki sposób
PCZ będzie to sprawozdawał,
− co się dzieje, jeżeli operacja ortopedyczna jest w trakcie i przyjeżdża nagły przypadek
i czy nie było już takiej sytuacji?
Pani Prezes odpowiedziała, że ryczałt został wykonany oraz ryczałty z umów poza
ryczałtowych zostały wykonane powyżej 100%. W odpowiedzi na pytania dot. operacji
ortopedycznych odpowiedziała, że: „ortopedzi pracują w ramach oddziału chirurgicznego i te
procedury, które mogą być rozliczane, jako chirurgia są rozliczane, jako chirurgia. Jeżeliby
się coś takiego wydarzało, że nagle pacjentka ma mieć cesarskie cięcie, mamy jeszcze
drugiego anestezjologa, który pracuje na OIT (Oddziale Intensywnej Terapii) i w nagłych
przypadkach zawsze może zejść, ponieważ jest dwóch anestezjologów w Szpitalu. Natomiast
pacjentkę do cesarskiego cięcia też się nie przygotuje w dwie minuty, (…) więc tutaj
niezagrożone są te zabiegi.”
Dyrektor ds. Medycznych dodał, że „w tym tygodniu, w którym były ostatnio zabiegi
operacyjne ortopedyczne to nie było potrzeba w ogóle anestezjologa. Nawet na minutę nie był
potrzebny anestezjolog, oni robili wszystkie zabiegi bez, bo te większe zabiegi są na
znieczuleniu miejscowym i oni to robią zazwyczaj. (…) Jako Dyrektor ds. Medycznych też
zabezpieczam pod kątem tego, a jakikolwiek kolejny kontrakt podpisujemy to ja muszę
wiedzieć ile osób będzie w danym dniu zaangażowanych, czy to jest jakieś zagrożenie, jeżeli
tak to oczywiście zatrudnić trzeba będzie (…). A jeżeli chodzi o dodatkowe cięcie cesarskie
czy coś (…) to w tym momencie z nimi rozmawiałem, (…) w trakcie operacji, te ich operacje
po pierwsze to są bardzo krótkie po drugie zanim jeszcze pacjentka dojdzie do bloku
operacyjnego (…) to cewnikowanie i tak dalej (..) podawanie leków (…) to myślę, że to
będzie.”
Pani Prezes w odniesieniu do pytania dot. rehabilitacji neurologicznej poinformowała,
że została wykonana na poziomie 107,55%. Wyjaśniła, że PCZ ma teraz Oddział Dzienny
Uzależnień, ponieważ Szpitalowi zależało na tym, aby rozszerzyć możliwość udzielania
pomocy pacjentom na wszelkiego rodzaju uzależnienia i za trzy kwartały Szpital na tym
pozyskuje 135 tys. zł dodatkowych pieniędzy. Dodała, że opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień łącznie wynosi 105,67%.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała jaki wpływ ma wykonanie ryczałtu powyżej
100%?
Pani Prezes odpowiedziała, że jeżeli ryczałt zostanie wykonany powyżej 100%, to
zgodnie z odpowiednim wzorem, jeżeli któryś z oddziałów na Mazowszu zrobi mniej niż
98% - ma „zabierane” pieniądze a placówki, które wykonały ryczał z nadwyżką mogą dostać
trochę więcej pieniędzy.
Ad. 4
Pani Prezes w odpowiedzi na pytania radnych w kwestii obecnego stanu
restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. poinformowała, że w tym
tygodniu Sąd ma zatwierdzić listę wierzytelności – około 160 firm i od przyszłego tygodnia
Szpital będzie negocjował z wierzycielami.
Ad. 5
Pani Prezes w odpowiedzi na pytania radnych przedstawiła informacje na temat
obecnego stanu realizacji projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia”
dofinansowywanych ze środków UE.
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Ad. 6
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do protokołu Nr 3/19 z posiedzenia
Komisji w dniu 7 lutego 2019 r. i protokołu Nr 4/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji
z Komisją Gospodarki, Zasobu i Środowiska w dniu 19 lutego 2019 r. zostały zgłoszone
uwagi przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 08.04.2019 r. – w załączeniu).
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z uwagi na
nieobecność radnej Jolanty Koczorowskiej, przyjęcie protokołów obędzie się na następnym
posiedzeniu.
Ad. 7
−
−
−
−

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynęły następujące pisma:
wyciąg Nr 181 z projektu protokołu Nr 23/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 20 marca 2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Komisji Nr 2
z protokołu Nr 5/19 z posiedzenia Komisji w dniu 8 marca 2019 r. (w załączeniu),
e-mail - uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie: stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust. 2 z dnia 26 września 2001 –
Prawo farmaceutyczne (znak sprawy: SRP.0005.8.2019),
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz informacja
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Otwockiego
w 2018 roku (znak sprawy: SRP.0004.18.2019),
sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku za 2018 rok
(znak sprawy: SRP.0004.19.2019).

Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Protokółowała:

Prowadziła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk

