Protokół Nr 16/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 17 października 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
przy ul. Stefana Batorego 44 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi
Błaszczyk, w godzinach od 1600 do 1745.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Prezes Zarządu
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Ewa Pełszyńska, Dyrektor ds. Medycznych
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Leszek Gmyrek, Naczelna Pielęgniarka
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Bogumiła Jagiełło, Główny specjalista kierujący
pionem administracyjno-personalnym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Katarzyna
Kobuszewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata
Woźnicka, radni Rady Powiatu w Otwocku: Grażyna Olszewska, Zbigniew Szczepaniak, Pani
Sylwia Wysocka – Linia Otwocka, mieszkaniec powiatu oraz członkowie Komisji, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Wizyta w Przychodni Specjalistycznej.
3. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
4. Informacja nt. obecnego stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektów
dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE.
5. Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie
Otwockim.
6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z uwagi skierowania do Komisji projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do projektu pn.
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej
podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa,
proponuje zmianę porządku posiedzenia Komisji polegającą na wprowadzeniu, jako pkt 2
„Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały”.
Ww. zmiana została przyjęta jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
1.
2.
3.
4.
5.

Porządek posiedzenia, po zmianie, przedstawiał się następująco:
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały.
Wizyta w Przychodni Specjalistycznej.
Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
Informacja nt. obecnego stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektów
dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE.
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6. Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie
Otwockim.
7. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do projektu pn.
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej
podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby wnioskodawca poprawił ww. projekt
uchwały zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz poprawił literówki.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Radni zaproponowali zmianę w porządku posiedzenia, aby pkt 3 „Wizyta
w Przychodni Specjalistycznej” zrealizować jako pkt 8, po pkt „Sprawy różne”.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu powyższą propozycję.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Porządek posiedzenia, po zmianie, przedstawiał się następująco:
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały.
Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
Informacja nt. obecnego stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektów
dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE.
Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie
Otwockim.
Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
Sprawy różne.
Wizyta w Przychodni Specjalistycznej.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. poinformowała, że Szpital
w październiku otrzymał z Narodowego Funduszu Zdrowia dofinansowanie w kwocie ok. 800
tys. zł. W związku z czym Placówka jest zobowiązana do wykonania określonych świadczeń
zdrowotnych w ramach kontraktu oraz otrzymanej dotacji. Powyższa sytuacja może
przyczynić się do tego, że gdy będą przyznawane pieniądze na następny rok Szpital może
wystąpić o zwiększenie kontraktu argumentując to tym, że Szpital wykonał zwiększony
kontrakt i jest gotów dalej świadczyć usługi na tym samym poziomie jak w roku 2019.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała gdzie w ramach kontraktu są niewykonania?
Pani Prezes odpowiedział, że trudno jest mówić o niewykonaniach z chwilą, gdy
2

Szpital znajduje się w sieci i otrzymuje ryczałt. Placówka niezależnie od tego ile wykona
otrzymuje 1 mln 780 tys. zł miesięcznie. Natomiast Zarząd Spółki kontroluje również to, co
się dzieje w wykonaniu, w ramach comiesięcznych raportów. Kwestia niewykonań nie
dotyczy jedynie Interny, na której większość pacjentów jest z ZOL-u (Zakład OpiekuńczoLeczniczy). W związku z czym rozpoczęto rozmowy w kwestii uruchomienia Interny
z Kardiologią Zachowawczą. Dodała, że Szpital nie ma kłopotów z chirurgią, ginekologią.
Radny Robert Kosiński poinformował, że do radnych docierają informacje nt. obszaru
działalności resekcji żołądka. Zapytał czy to w jakikolwiek sposób wydłuża kolejki w innych
obszarach obsługi pacjentów z powiatu?
Pani Prezes odpowiedziała, że nie ma to wpływu na inne działalność Szpitala i kolejki
na poszczególne zabiegi są realizowane na bieżąco.
Radny Robert Kosiński poprosił o informacje w kwestii opłacalności wykonywania
wspomnianych operacji.
Pani Prezes odpowiedziała, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie z uwagi na to, że
do tej chwili chirurgia nie wykonywała zabiegów, ponieważ nie miała chętnych. Natomiast
obecnie dzięki temu, że są wykonywane operacje, o których wspomniał radny to one
wypełniają kontrakt i szpital z tego tytułu posiada niewielki zysk.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy to prawda, że w tym tygodniu zostało
odwołanych kilka operacji urologicznych właśnie z powodu potrzeby sali na ww. operację?
Pani Prezes odpowiedziała, że są trzy bloki operacyjne i trzy zespoły, więc
prawdopodobnie z jakiegoś innego powodów doktor nie mógł wykonać tej operacji.
Ad. 4
Pani Prezes poinformowała, że Szpital obecnie realizuje kilka projektów unijnych
m.in. walka z otyłością wśród dzieci z klas I-IV, poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób
kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI. Oba projekty mają zarezerwowane po sto miejsc dla
dzieci i w tym tygodniu udało się skompletować wymaganą ilość dzieci w związku z czym
rozpoczęto procedurę. Natomiast trzy pozostałe programy to są to środki unijne, które dotyczą
zakupu specjalistycznego sprzętu i dostosowania pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu
Placówki. Prace remontowe są już bardzo zaawansowane i być może uda się zakończyć je
trzy miesiące przed terminem, który mija w czerwcu 2020 roku. Pani Prezes poinformowała,
że do Szpitala dotarła mniejsza aparatura m.in.: defibrylatory, spirometry, aparaty EKG,
holter, aparat do elektrokoagulacji, aparaty do fizykoterapii, gastroskop, USG do tarczycy,
USG kardiologiczne, ginekologiczne i urologiczne, aparaty KTG, a także elementy
umeblowania – fotel do pobierania krwi, kozetki oraz torby dla pielęgniarek środowiskowych
czy lodówki medyczne.
Starosta poprosił, aby Pani Prezes przedstawiła informacje nt. polityki kadrowej
Szpitala. Przede wszystkim czy są jakieś zwolnienia czy też składane są wypowiedzenia przez
lekarzy i personel?
Pani Prezes odpowiedziała, że w tej chwili nie ma takiej sytuacji, a sytuacja kadrowa
jest w miarę ustabilizowana. Oczywiście lekarze poszukują lepiej płatnej pracy, stawki są
bardzo zróżnicowane. Dodała, że na dzień dzisiejszy nie widzi żadnych niepokojących
sytuacji. Owszem Szpital nie posiada neonatologów, pediatria została uzupełniona, za chwilę
również chirurgia zostanie zapełniona, natomiast jest problem z lekarzami w POZ-etach.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o sposób przechowywania sprzętu.
Pani Prezes poinformowała, że duża aparatura dotrze do Szpitala i zostanie
zamontowana z chwilą zakończenia remontu przyziemia. Natomiast wcześniej wspomniany
sprzęt znajduję się już na poszczególnych oddziałach i jest już wykorzystywany.
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Ad. 5
Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie posiada „spisanej” i zatwierdzonej
koncepcji w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim. Natomiast na posiedzeniach
Zarządu oraz podczas zgromadzenia Wspólników PCZ Sp. z o. o. jest prowadzonych wiele
rozmów m.in. dot. poradni specjalistycznej przy Szpitalu. Poradnia wymaga generalnego
remontu, celem dostosowania do standardów panujących w medycynie. Zarząd zastanawia się
również nad tym, czy warto remontować ok. 60-letni budynek, czy też wybudować nowy.
Rozmowy prowadzone są również w zakresie budowy na terenie Szpitala domu pomocy
społecznej i być może te dwie funkcje mógłby spełniać jeden budynek. Jednak Starosta
podkreślił, że dlatego są to zadania wieloletnie, wymagające dużego zaangażowania
finansowego i nie należy spodziewać się ich realizacji w przyszłym roku. W kwestii
przychodni POZ przy ul. Mickiewicza w Otwocku, Starosta poinformował, że plany
zakładają, że na parterze pozostanie podstawowa opieka medyczna dla dzieci i dorosłych,
a pozostała część usług świadczonych przez Przychodnię zostanie przeniesiona do Przychodni
przy ul. Armii Krajowej. Natomiast na piętrach powstałby dom dziennego pobytu dla osób
niepełnosprawnych. Dodał, że budynek Przychodni przy ul. Armii Krajowej także wymaga
remontu – obecnie prowadzona jest analiza kosztorysu modernizacji; planowana jest tam
również budowa windy.
W trakcie dyskusji radni poprosili o przekazanie wyliczenia powodu decyzji o zmianie
profilu działania Przychodni przy ul. Mickiewicza.
Pani Prezes oraz Starosta zobowiązali się do przekazania powyższych wyliczeń.
Ad. 6
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do protokołu Nr 15/19 z posiedzenia
Komisji w dniu 3 października 2019 r. zostały zgłoszone uwagi przez radną Jolantę
Koczorowską (e-mail z dnia 16.10.2019 r. – w załączeniu).
Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi i poprosiła o ich uwzględnienie
w protokole.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie
protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
Ad. 7
Radni nie zgłosili spraw bieżących.
Ad. 8
Pani Prezes oprowadziła członów Komisji po terenie Poradni Specjalistycznej przy
Szpitalu.
Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk
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