
Protokół Nr 38/21
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

w dniu 18 stycznia 2021 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Elżbiety Siwek,
w godzinach od 1700 do 1730.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata
Woźnicka.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przebieg wykonania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie.
4. Omówienie bieżącej sytuacji w jednostkach obsługiwanych przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Informacja Pani Dyrektor na temat działań planowanych przez Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie na 2021 rok
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.

Ad.3

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
poinformowała, że przebieg wykonania zadań realizowanych przez PCPR zostanie
dostarczony do biura rady w formie elektronicznej w celu przekazania radnym do wglądu (w
załączeniu). W związku z powyższym oznajmiła, że teraz skupi się na omówieniu kolejnych
punktów.

Ad.4

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła, jak wygląda
aktualnie sytuacja ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla pracowników i mieszkańców
domów pomocy społecznej w powiecie jak i pracowników PCPR. W Domu Pomocy
Społecznej „Anielin” wśród mieszkańców nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem
SARS-CoV-2, z kolei w gronie pracowników odnotowano 3 przypadki. W dniach od 12 do 16
stycznia br. zaszczepiono wszystkie osoby zamieszkujące dom a także 20 osób tam
pracujących. W Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej w dniu
dzisiejszym o godz.17.00 rozpoczęły się szczepienia zarówno pracowników jak i
pensjonariuszy a liczba chorych na „koronawirusa” w ostatnim czasie wśród mieszkańców
wynosiła 11 osób, z czego 3 osoby zmarły. Z kolei w kadrze pracowniczej odnotowano 10



przypadków zakażeń. W Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” zachorowało 25 pensjonariuszy
i 7 pracowników. Został już wyznaczony termin szczepień na 20 stycznia br. dla wszystkich
użytkowników tego domu. Pracownicy PCPR, poza kilkoma niezdecydowanymi osobami,
zostali już zaszczepieni. Dyrektor powiedziała, że organizacja szczepień w tych placówkach
przeszła bardzo sprawnie w głównej mierze dzięki Powiatowemu Centrum Zdrowia.
Wyjaśniła także, w jaki sposób zostanie rozwiązany problem dowozu niepełnosprawnych
mieszkańców z gmin w celu ich zaszczepienia. Następnie poinformowała, że dom dziennego
pobytu dla osób starszych znajdujący się w „Dziadku Lisieckim” decyzją wojewody nadal nie
może prowadzić swojej działalności, lecz działalność ta została przeformułowana. Oznacza
to, że funkcjonuje dowóz obiadów dla podopiecznych, utrzymywany jest z nimi stały kontakt
telefoniczny, otrzymują oni pomoc (także terapeutyczną) oraz wsparcie w tym ciężkim czasie
pandemii. W tym miejscu Dyrektor opisała, jak bardzo zmieniły się rodziny w okresie
pandemicznym, narodziło się wiele nowych problemów rodzinnych trafiających do jednostek
obsługiwanych przez PCPR. Niektóre z nich wynikają z formy nauczania zdalnego, gdyż
wielu uczniów nie ma motywacji do nauki bez rywalizacji z innymi dziećmi, co skutkuje
gorszymi ocenami. Pojawiły się również problemy społeczne związane z izolacją, brakiem
kontaktów z rówieśnikami oraz brakiem nadziei, że ten okres się kiedyś skończy. Również
studenci, którzy wyprowadzili się z domów w celu budowania swojego dorosłego życia, w
związku z nauczaniem zdalnym wracają znów w swoje rodzinne strony. Choć są i tacy młodzi
ludzie, którzy boją się zarażenia rodziców wirusem i utrzymują z nimi tylko kontakt
telefoniczny, nierzadko angażując pracowników PCPR, aby sprawdzali, czy wszystko jest z
nimi w porządku. Pracownicy pomagają również takim osobom, które lekceważyły wcześniej
obostrzenia i ograniczenia związane z COVID-19 i zaraziły swoich rodziców, a ci zostali
teraz hospitalizowani lub zmarli. Wiele osób zgłasza się z różnego rodzaju zaburzeniami
somatycznymi wynikającymi z wykonywania pracy zdalnej od marca, izolacją, brakiem
kontaktów społecznych. Rozwiązywane są tematy uzależnień, przemocy w rodzinie a dużo
spotkań odbyło się w terenie np. w formie wyjścia na spacer. Podsumowując, pomoc w tych
ciężkich czasach jest nieoceniona i udzielana jest przez pracowników jednostek
obsługiwanych przez PCPR szybko i sprawnie.
Następnie Dyrektor udzieliła informacji w kwestii zabezpieczenia przed zarażeniem się
wirusem w placówkach oraz w kwestii pozyskania dodatkowych środków.

Ad.5

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pokrótce przedstawiła tematy
działań na 2021 rok wymieniając m.in. zrealizowanie formy pomocy osobom, które
przechorowały COVID-19.

Przewodnicząca Komisji dodała, że rehabilitacja dla osób, które bardzo ciężko
przeszły tę chorobę jest teraz pilnie poszukiwana i utworzenie jej będzie dobrym
rozwiązaniem. Następnie zapytała, czy w domach pomocy społecznej zdarzały się osoby
wśród pensjonariuszy, które nie wyraziły zgody na podanie im szczepionki przeciwko
COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzieliła odpowiedzi.
Przewodnicząca Komisji podziękowała pani Dyrektor i wszystkim pracownikom

jednostek PCPR za pomoc, zaangażowanie i świetną organizację.

Ad.6

Protokół Nr 37/20 z posiedzenia Komisji został przyjęty poprzez aklamację.



Ad.7

Radni nie zgłosili spraw różnych.

Ad.8
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Elżbieta Siwek


