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Protokół Nr 53/21 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 23 lutego 2022 r.  

  

Zdalne posiedzenie komisji odbyło 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 1700.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata Woźnicka, 

Pielęgniarka epidemiologiczna z Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

w restrukturyzacji Pani Agnieszka Burbicka, Kierownik Działu Epidemiologii Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku Pani Monika Jaworska – Tudek.  

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Sytuacja pandemiczna na terenie powiatu /w poszczególnych gminach/ 

3. Zabezpieczenie potrzeb osobom chorym.  Pomoc  medyczna (stacjonarna i 

ambulatoryjna), psychologiczna, socjalna.   

4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. 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. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji powiedziała, że porządek został 

przyjęty poprzez aklamację. 

 

Ad. 2 

Kierownik Działu Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

w Otwocku Pani Monika Jaworska – Tudek przedstawiła, jak wygląda sytuacja pandemiczna 

oraz sytuacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 na terenie powiatu otwockiego 

(dokument w załączeniu). 

Radny Janusz Goliński zapytał czy w roku 2022 większość przypadków zachorowań na 

COVID-19 to wariant Delta czy wariant Omikron? 

Kierownik Działu Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

odpowiedziała, że w większości przypadków jest to wariant Omikron. Następnie Kierownik na 

prośbę radnej Kingi Błaszczyk poinformowała ponownie o liczbie ognisk koronawirusa od 

początku roku w szkołach i innych instytucjach.  

Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Monice Jaworskiej – Tudek za 

wystąpienie. 

 

Ad. 3 

Pielęgniarka epidemiologiczna z Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

w restrukturyzacji Pani Agnieszka Burbicka przedstawiła, jak wygląda sytuacja w kwestii 

pacjentów chorych na COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Otwocku.  
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Przewodnicząca Komisji nawiązując do powikłań po przechorowaniu COVID-19, 

zapytała czy w Szpitalu Powiatowym odnotowuje się zwiększone zapotrzebowanie na liczbę 

porad i czy jednostki są w stanie zabezpieczyć pomoc dla zgłaszających się pacjentów? 

Przewodnicząca Komisji dodała, że zgodnie z nowym rozporządzeniem osoby po 60 roku 

życia, które przechorowały koronawirusa należy przebadać. Pacjenci, którzy nie mogą dojechać 

do placówki, muszą być obsłużeni w swoich domach – w związku z tym jak funkcjonują 

poradnie POZ w Otwocku? 

Pielęgniarka epidemiologiczna odpowiedziała, że wzrosły problemy z takimi 

schorzeniami jak cukrzyca i choroby płuc, ale tacy pacjenci są normalnie przyjmowani, często 

również na izolacji. Laryngolodzy i okuliści nie mają zwiększonej liczby pacjentów z powodu 

powikłań po COVID-19. Pielęgniarka epidemiologiczna poinformowała, że personel 

medyczny nie jest zbyt duży, ale nie pojawiały się takie problemy, żeby lekarz nie dotarł do 

pacjentów, którzy tego potrzebowali.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż rozumie, że nie ma 

zagrożeń w zabezpieczeniu pomocy medycznej mieszkańcom i podziękowała Pani Agnieszce 

Burbickiej za wystąpienie. Następnie poprosiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku Panią Małgorzatę Woźnicką o udzielenie informacji w kwestii 

zabezpieczenia pomocy socjalnej i psychologicznej w czasie pandemii. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata 

Woźnicka powiedziała, że pojawiły się opinie, że po pandemii koronawirusa przyjdzie nam się 

zmierzyć z pandemią lęku, niepokoju, stresu i przeciążenia psychiki. Dzisiaj nikt już nie ma 

wątpliwości, że pomoc psychologiczna jest potrzebna i skuteczna. Wiele osób w trakcie 

choroby i po przebytej chorobie konsultuje się ze specjalistami i stara się realizować plan 

pomocy terapeutycznej. Zgłasza się wielu rodziców, których niepokoi sposób funkcjonowania 

ich dzieci. Coraz popularniejsze stają się również formy pomagania na odległość. Dyrektor 

powiedziała, że wachlarz pomocy psychologicznej w bardzo krótkim czasie musiał zostać 

przeorganizowany wraz ze zmieniającymi się potrzebami. W trakcie pandemii zgłoszeń było 

bardzo dużo, jednak cały zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie postarał się o to, aby 

nikt nie został pozostawiony bez pomocy. Dyrektor poinformowała, że PCPR wraca do pracy 

gabinetowej, ale nadal będzie korzystać z form pracy na odległość dla tych pacjentów, którzy 

tego potrzebują. Dodała, że placówka planuje wykorzystać budynek dawnego Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. „Dziadka” Lisieckiego do intensywnej pracy z młodymi 

ludźmi, gdzie utworzone będą grupy terapeutyczne i psychoedukacyjne. Od marca PCPR rusza 

także z programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Dyrektor następnie omówiła, 

jakie problemy wśród pacjentów pojawiły się wraz z pandemią i podsumowała, że pracownicy 

świetnie sobie poradzili z udzielaniem pomocy i wykonali swoją pracę tak, jak od nich 

oczekiwano.  

Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Dyrektor za ogrom pracy. 

Radny Janusz Goliński zapytał, ilu jest w PCPR aktywnych psychologów? 

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że PCPR posiada sześciu psychologów. Oprócz tego 

psycholodzy są również w jednostkach. 

Radny Janusz Goliński poprosił o rozpropagowanie adresów telefonicznych do PCPR, 

aby osoby, które potrzebują pomocy psychologicznej, wiedziały, gdzie mogą się po nią zgłosić.  

 

Ad. 4  

Protokół Nr 51/21 z Komisji w dniu 27.12.2021 r. został przyjęty w obecności 8 

członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Ad. 5  

Radni nie zgłosili spraw różnych. 
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Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Elżbieta Siwek 

 

 

 

 

 


