Protokół Nr 47/21
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 29 września 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku, ul. Komunardów 10, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1615 do 1845.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
oraz zaproszeni goście: Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji
Pani Monika Gębska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata
Woźnicka.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu
realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim”
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi Priorytetowej
Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu – projekt pozakonkursowy
3. Przedstawienie się Pani Moniki Gębskiej Prezesa PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji
4. Informacja Pani Prezes PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji
kontraktów z NFZ oraz bieżącej sytuacji finansowej spółki.
5. Informacja Pani Prezes PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji o ilości szczepień
przeciwko Covid-19 wykonanych przez PCZ oraz obecnej sytuacji w Punktach
Szczepień COVID – 19 oraz zysków osiągniętych z tytułu wykonania tych świadczeń.
6. Informacja Pani Prezes PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego
funkcjonowania szpitala, punktów POZ oraz ZOL-u z uwzględnieniem sytuacji
związanej z pandemią COVID-19.
7. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek
przywitała obecnych i zapytała czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Radni nie zgłosili uwag.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka omówiła
projekt uchwały Nr 2.
Radny Janusz Goliński złożył słowa uznania dla Pani Dyrektor.
W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Komisji
poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
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Ad. 3
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Pani Monika
Gębska na prośbę Przewodniczącej Komisji przedstawiła swoje wykształcenie oraz
doświadczenie zawodowe.
Ad. 4
Prezes PCZ na prośbę Przewodniczącej Komisji omówiła bieżącą sytuację finansową
Spółki. Sytuacja jest kryzysowa, gdyby nie wsparcie finansowe Powiatu Otwockiego, Spółka
zostałaby zlikwidowana. Na dzień 31 sierpnia strata wynosiła ponad 12 mln, za 8 miesięcy. Za
sam miesiąc sierpień strata wyniosła ponad 1,5 mln zł. Przychody nie są w stanie pokryć
bieżącej działalności. Prezes PCZ poinformowała, że oprócz punktów POZ i niektórych
przychodni, właściwie każda dziedzina Szpitala przynosi straty.
Następnie Prezes PCZ odpowiadając na zadawane na bieżąco przez radnych pytania,
udzieliła informacji w kwestii realizowanych kontraktów, organizacji i funkcjonowania
poszczególnych oddziałów Szpitala, Izby Przyjęć, Nocnej Pomocy Lekarskiej, kadry
medycznej pracującej w Spółce oraz sytuacji związanej z ilością łóżek covidowych –
rekomendacje dotyczące pandemii obligują do przyjmowania pacjentów w normalnym trybie.
Pacjenci, którzy zostali przyjęci z powodu innych chorób, a w trakcie leczenia wykryje się
u nich COVID-19 nie są odsyłani, a izolowani od innych pacjentów. Osoby trafiające do
Szpitala z podejrzeniem koronawirusa, jako choroby wiodącej, przekierowywani są do szpitala
tymczasowego. Prezes na prośbę radnych przedstawiła również sytuację Szpitala Powiatowego
pod względem technicznym oraz pod względem remontów. Szpital jest dobrze wyposażony w
sprzęt, natomiast występują zaniedbania pod kątem informatyzacji. W kwestii remontów,
podpisana jest umowa na remont przyziemia, czyli kuchni i apteki. Prace budowlane już się
rozpoczęły.
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada uzupełnił, iż termin zakończenia powyższych prac
remontowych przewidziany jest na koniec pierwszego kwartału 2022 roku. Powiat Otwocki
jednak robi wszystko, aby prace ukończyć jak najszybciej.
Radny Jacek Czarnowski w związku z zaniedbaniami systemów informatycznych
w Szpitalu Powiatowym zasugerował, aby zawrzeć umowę z zewnętrzną firmą, która
zawodowo zajmuje się administracją danych. Następnie radny nadmienił o składanej
interpelacji w sprawie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w okresie pandemii oraz
działań podejmowanych w tym kierunku przez PCZ. Zapytał, czy sprawa była analizowana
w kontekście Szpitala Powiatowego?
Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że jutro odbędzie się spotkanie radnej wraz
Panią Prezes PCZ oraz Panią Dyrektor PCPR w powyższej sprawie. Na kolejnym posiedzeniu
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa radna będzie mogła przedstawić ustalenia.
Ad. 5
Prezes PCZ na prośbę Przewodniczącej Komisji przedstawiła informację nt. szczepień
przeciw Covid-19 wykonanych przez PCZ oraz obecnej sytuacji w punktach szczepień COVID
– 19 i zysków osiągniętych z tytułu wykonania tych świadczeń. Od stycznia br. do września
we wszystkich placówkach Powiatowego Centrum Zdrowia łącznie wykonano 29 580 tys.
szczepień przeciwko COVID-19.
W dyskusji związanej ze szczepieniami wzięli udział radna Kinga Błaszczyk, radny
Jacek Czarnowski, radny Janusz Goliński, radna Grażyna Kilbach, Prezes PCZ,
Przewodnicząca Komisji.
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Ad. 6
Prezes PCZ na prośbę Przewodniczącej Komisji poinformowała, że punkty POZ
funkcjonują i zachowują wszelkie środki bezpieczeństwa. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy
w Otwocku natomiast wymaga dużego remontu. Pomieszczenia są w nieodpowiednim,
nieprzystosowanym do pełnienia swoich funkcji stanie.
Radny Jacek Czarnowski wtrącił, iż zazwyczaj podmioty prywatne prowadzą tego typu
placówki bardzo dobrze.
Radna Kinga Błaszczyk powiedziała, że budynek jest bardzo stary i przez wiele lat nie
otrzymał odpowiedniego dofinansowania. Powinno być to motywacją do tego, aby Powiat
Otwocki rozwiązał problem.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że PCZ oraz ZPO w okresie, gdy sytuacja
pandemiczna w kraju polepszyła się, utrzymały zasadę niewpuszczania rodzin do chorych
pacjentów. Praktyka ta jest szczególnie kłopotliwa dla starszych ludzi, dlatego większość
placówek w tym czasie z niej zrezygnowało. Przewodnicząca Komisji zapytała, dlaczego
placówki tak funkcjonowały?
Prezes PCZ odpowiedziała, że odwiedziny z zachowaniem reżimu sanitarnego
w oddziałach Szpitala funkcjonują, po uprzedniej zgodzie lekarza prowadzącego i kierownika
oddziału. W ZPO również funkcjonują odwiedziny z zachowaniem odpowiednich zasad.
Po zakończeniu dyskusji nt. szczepień przeciw COVID-19 Przewodnicząca Komisji
podziękowała Pani Prezes PCZ za wystąpienie.
Ad. 7
Protokół Nr 45/21 z z posiedzenia Komisji w dniu 25.08.2021 r. oraz protokół Nr 46/21
z posiedzenia Komisji w dniu 20.09.2021 r. zostały przyjęte blokiem 5 głosami „za”, przy 1
głosie „wstrzymującym się”.
Ad. 8
Radny Janusz Goliński przypomniał o pytaniach dotyczących szczepień przeciw
COVID-19 w Powiecie Otwockim, które zadawał na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa oraz podczas sesji. Jaki jest poziom szczepień na COVID-19
w Powiecie Otwockim, ile osób chorowało w Szpitalu Powiatowym, ilu pacjentów zdołano
wyleczyć oraz jak Szpital Powiatowy klasyfikuje się w województwie i w powiecie?
Przewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Kilbach przypomniała, iż odpowiedzi na
zadane pytania udzielić ma Wicestarosta Otwocki.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że ciężko ustalić liczbę szczepień wykonanych
przez mieszkańców Powiatu Otwockiego, ponieważ każda osoba może zaszczepić się
w dowolnym punkcie, bez względu na miejsce zamieszkania.
Radna Grażyna Olszewska zapytała o punkty pobrań wymazu w kierunku COVID-19.
Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że punkty są cały czas czynne.
Wicestarosta poinformował, że udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania radnego
Janusza Golińskiego. Zostaną one przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu. Przewodnicząca
Rady następnie przekaże je radnemu.
Ad. 9
Na tym posiedzenie zakończono.
Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Elżbieta Siwek
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