Protokół Nr 48/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 27 października 2021 r.
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1615 do 1715.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Pani Monika
Gębska i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Prezentacja pilotażowego programu "Centra Zdrowia Psychicznego" omówienie
korzyści jakie niesie ewentualne wdrożenie programu.
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
4. Sprawy różne.
5. 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
przedstawiła założenia pilotażowego programu „Centra Zdrowia Psychicznego”. Program jest
nową formą pomagania osobom zmagającym się z zaburzeniami psychicznymi i kryzysami
emocjonalnymi. Problemy te rozwiązuje zarówno Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z. o o
w restrukturyzacji, jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które zresztą od wielu lat
posiłkuje się ofertami świadczącymi przez PCZ. Realizacja programu opiera się na spełnieniu
określonych wymagań.
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Pani Monika
Gębska poinformowała, że nabór do pilotażu trwa do 30 listopada br. Obecnie trwają
przygotowania do programu – gromadzenie kadry lekarskiej, nawiązywanie współpracy ze
szpitalem psychiatrycznym, wypracowanie korzyści dla Spółki PCZ. Prezes dodała, że
o szczegółach będzie informowała radnych w kolejnych etapach.
Przewodnicząca Komisji zapytała o to, co powoduje największe trudności w kwestii
pomocy psychiatrycznej.
Prezes PCZ odpowiedziała, że obecnie największym problemem jest pozyskiwanie
lekarzy psychiatrów z określoną specjalizacją. Następnie Prezes PCZ udzieliła informacji
w kwestii koordynacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Ad. 4
Radny Jacek Czarnowski wypowiedział się w kwestii pozyskiwania kadry lekarzy
specjalistów. Następnie radny zapytał o bieżącą sytuację, zarówno finansową jak i ogólną,
Szpitala Powiatowego w Otwocku.
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Prezes PCZ omówiła bieżącą sytuację Szpitala Powiatowego. Spółka generuje duże
straty – prawie 12 mln od początku roku. Zobowiązania restrukturyzacyjne zostały spłacone
dzięki wsparciu Powiatu Otwockiego. PCZ stara się regulować na bieżąco zobowiązania poza
restrukturyzacyjne oraz stabilizować ciężką sytuację dotyczącą finansów i zarządzania. Prezes
PCZ wspomniała również o utrudnieniach związanych z pozyskiwaniem kadry medycznej.
Następnie Prezes PCZ na prośbę radnego Jacka Czarnowskiego przedstawiła problemy
związane z oddziałami Szpitala Powiatowego. Zapewniła, iż będą podejmowane działania
usprawniające organizację oddziałów i nadzór nad personelem. Poprawa tych aspektów
z pewnością przełoży się na jakość świadczenia usług dla mieszkańców Powiatu Otwockiego.
Następnie Prezes PCZ omówiła kwestię funkcjonowania Szpitala w czasie pandemii. Oddziały
muszą być na bieżąco przeorganizowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Radny Jacek Czarnowski poruszył temat fatalnych warunków budynku, w którym
znajduje się Nocna Pomoc Lekarska.
Prezes PCZ odnosząc się do powyższej wypowiedzi zaznaczyła, że w pierwszej
kolejności należałoby stworzyć odpowiednie warunki sanitarne dla lekarzy pracujących
w NPL, takie jak np. wybudowanie prysznica. Dodała, że cały budynek wymaga gruntownego
remontu.
Radny Robert Kosiński powiedział, że warunki NPL oraz niektórych POZ w Otwocku
od wielu lat są fatalne. Radny zasugerował, iż należy wyegzekwować konkretne środki na
inwestycje w tych miejscach w budżecie na 2022 rok.
Radny Jacek Czarnowski zaznaczył, że odpowiednie służby, którymi kieruje Pani
Prezes PCZ oraz potencjał pracowników gospodarczych, na zasadzie chociażby doraźnych
prac, powinien zrealizować działania, które poprawią warunki NPL. Radny poprosił, aby wziąć
tę propozycję pod uwagę.
Radny Janusz Goliński wspomniał o wsparciu PCPR dla PCZ. Zaproponował, aby
Komisja złożyła wniosek do budżetu na rok 2022 o dokonanie remontów w ww. miejscach.
Następnie radny zapytał o prostą ścieżkę do zaszczepienia się trzecią dawką szczepionki
przeciw COVID-19. Gdzie aktualnie można się zaszczepić?
Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka powiedziała, że PFRON uruchomił program
„Dostępny Samorząd – granty”. Za chwilę zacznie się nabór wniosków umożliwiających
aplikowanie o 100 tys. zł bez wkładu własnego na remont budynków. Dyrektor zaznaczyła, że
bardzo chętnie będzie współpracować w tym temacie z Panią Prezes.
Przewodnicząca Komisji podsumowując dyskusję powiedziała, iż ma nadzieję, że Pani
Dyrektor PCPR uda się nawiązać współpracę z Panią Prezes PCPR i wspólnie znajdą
rozwiązanie poprawy warunków w przychodniach. Następnie Przewodnicząca Komisji
udzielając odpowiedzi na pytanie radnego Janusza Golińskiego odnośnie szczepień przeciwko
COVID-19 powiedziała, że pacjent, aby je wykonać musi być dokładnie 6 miesięcy od drugiej
dawki szczepienia. Narodowy Fundusz Zdrowia po tym okresie automatycznie wystawia
pacjentowi skierowanie na trzecią dawkę. Terminy są dostępne niemalże wszędzie, ponieważ
nie ma kłopotów z zamówieniem szczepionek. Jeśli o chodzi o PCZ, utrzymany jest punkt
szczepień na ulicy Armii Krajowej oraz Batorego w Otwocku.
Prezes PCZ potwierdziła powyższe informacje.
Ad. 3
Protokół Nr 47/21 z posiedzenia Komisji w dniu 29.09.2021 r. został przyjęty poprzez
aklamację.
Ad. 5
Na tym posiedzenie zakończono.
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Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Elżbieta Siwek
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