Protokół Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 7 lutego 2019 r.
Komisja rozpoczęła posiedzenie od przeprowadzenia wizytacji w Przychodniach
Rejonowych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza i Armii Krajowej
w Otwock. Dalszą część posiedzenia Komisja odbyła w siedzibie Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. przy ul. Batorego 44 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej
Kingi Błaszczyk, w godzinach od 1500 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Pan Krzysztof Kłósek, radna Rady
Powiatu w Otwocku Pani Grażyna Olszewska, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. Pani Ewa Wojciechowska, pielęgniarka koordynująca Pani Grażyna Jankowska,
Koordynator przychodni POZ i Nocnej Pomocy Lekarskiej Pan Artur Mazik, Kierownik
Działu Administracyjno-Gospodarczego Pan Marcin Kalinowski, specjalista Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ds. techniczno-eksploatacyjnych Pan Wojciech Rombel oraz
członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Współpraca z POZ – informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. w Otwocku nt. programów
profilaktycznych, szczepień, problemów bieżących.
3. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. w Otwocku w temacie zabezpieczenia usług
medycznych dla społeczeństwa.
4. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. w Otwocku w sprawie realizacji kontraktów
z NFZ oraz nt. stanu płynności finansowej.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Pani Ewa Wojciechowska wyjaśniła,
że Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) należy do struktur Powiatowego Centrum Zdrowia,
która posiada oddzielny kontrakt z NFZ. Następnie przedstawiła zakres świadczeń
zdrowotnych udzielanych w Przychodniach Rejonowych PCZ Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza
i Armii Krajowej w Otwocku. Pani Prezes zasygnalizowała problem z mammobusami
przyjeżdżającymi do gmin, które po wykonaniu badania nie zapewniają dalszej opieki.
Wyjaśniła, że PCZ wykonuje tego typu badania bezpłatne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat.
Ww. badania są realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, refundowanego
przez NFZ.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zaproponował, aby zorganizować akcje promocyjne np.
poprzez wywieszenie plakatów w ośrodkach zdrowia w poszczególnych gminach z informacją
o możliwości wykonania w PCZ bezpłatnego badania mammograficznego.
Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował również, aby Szpital wysłał informację
o badaniu do lokalnych gazet samorządowych poszczególnych gmin.
Ad. 3
Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. przedstawiła zakres świadczeń zdrowotnych, jaki oferuje
Powiatowe Centrum Zdrowia. Poinformowała, że Przychodnia Rejonowa przy ul. Armii
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Krajowej świadczy również opiekę zdrowotną w formie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz w soboty,
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Zasygnalizowała, że od pewnego czasu
zaobserwowano, że więcej pacjentów korzysta z NPL-u niż z przychodni POZ.
W związku z powyższą informacją radni podczas dyskusji rozważali możliwość
poprawy zaistniałej sytuacji.
Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że są to sprawy wewnętrznej organizacji pracy
PCZ i radni nie powinni się nimi zajmować i wyręczać Zarząd Spółki.
Ad. 4
Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. przedstawiła informacje w sprawie realizacji kontraktów
z NFZ, stanu płynności finansowej, przeprowadzonych oraz planowanych prac remontowych
w ramach trzech projektów PCZ dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” –
dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 i budżetu państwa, z przeznaczeniem na
sprzęt dla przychodni i dla poradni specjalistycznych oraz wsparcie poradni: chirurgicznej,
dermatologicznej, endokrynologicznej w PCZ oraz przychodni rejonowej przy ul.
Mickiewicza w Otwocku.
Na prośbę Przewodniczącej Komisji, Pani Prezes przedstawiła informację nt. etapu
realizacji wspomnianych projektów.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy istnieje możliwość odzyskania stawki
ryczałtu, która została zmniejszona na początku 2018 r.?
Pani Prezes odpowiedziała, że odzyskanie stawki ryczałtowej w tej chwili jest
praktycznie niemożliwe. Ponieważ NFZ posiada odpowiednią pulę pieniędzy i jeżeli jakiś
szpital na Mazowszu nie wykona ryczałtu na poziomie 98% to pieniądze, które z tego tytułu
zostają są przeznaczane na zapłatę nadwykonań wykonanych przez pozostałe placówki.
Dodała, że punktację według której jest przyznawany ryczałt można zwiększyć poprzez
posiadanie: akredytacji, ISO, własnego laboratorium i spełniając dodatkowe kryteria.
Ad. 5
• Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji w dniu 19 grudnia 2018 r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do ww. protokołu zostały zgłoszone uwagi
przez radnego Dariusza Kołodziejczyka (e-mail z dnia 05.02.2019 r. – w załączeniu) oraz
radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 05.02.2019 r. – w załączeniu).
Radny Dariusz Kołodziejczyk oraz radna Jolanta Koczorowska podtrzymali swoje
uwagi i poprosili o ich uwzględnienie w protokole.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddał głosowaniu przyjęcie
protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
• Protokół Nr 2/19 Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa ze wspólnego
posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku w dniu 15 stycznia
2019 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji.
Ad. 6
1) Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o:
− koncepcję poprawy wyglądu Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej
w Otwocku,
− sprzęt kuchenny, który został przekazany Szpitalowi po likwidacji domu dziecka.
Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. oraz Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
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udzielili odpowiedzi w ww. kwestiach.

2) Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby do tematu przychodni
specjalistycznych Powiatowego Centrum Zdrowia wrócić na następnym posiedzeniu.
3) Radny Paweł Zawada zapytał o termin przeniesienia apteki.
Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. udzieliła odpowiedzi na powyższe pytanie radnego.
4) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynęło:
− pismo z dnia 21.12.2018 r. dot. skargi pracowników Domu Pomocy Społecznej
„Anielin” w Karczewie (znak sprawy: SRP.0004.72.2018),
− pismo z dnia 11.01.2018 r. dot. rozkładu godzin pracy apteki ogólnodostępnej na
terenie Powiatu Otwockiego (znak sprawy: SRP.0005.1.2019),
− wyciąg Nr 48 z projektu protokołu Nr 8/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 27.12.2018 r. dot. projektu i budowy doświetlenia przejścia dla
pieszych na drodze powiatowej Nr 2757 ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu
z ul. Kukułczą (pismo w załączeniu).
Komisja zapoznała się z ww. pismami.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała :

Przewodniczyła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk

3

