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Protokół Nr 12/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 23 maja 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1700 – 1900  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie               
z załączonymi listami obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Aktualna sytuacja Przychodni w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3. Spotkanie           
z Kierownikiem Przychodni Panią Ireną Siembab i z Panią Starostą. 

2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe uczestniczyła w posiedzeniu Komisji 
Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Miasta Otwocka, gdzie poruszono 
temat trudnej sytuacji w Przychodni w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, w związku              
z odchodzeniem lekarzy. Przewodnicząca poprosiła Kierownika Przychodni Panią Irenę 
Siembab o przedstawienie sytuacji, jaka panuje w Przychodni. 

Kierownik Przychodni Pani Irena Siembab poinformowała, Ŝe od 24 maja 2011 r. 
Przychodnia zostanie tylko z jednym lekarzem pediatrą, poniewaŜ dwóch lekarzy pediatrów 
odeszło do pracy w innych placówkach słuŜby zdrowia. Powodem odejścia jest wyŜsza 
stawka godzinowa, jaką otrzymają w nowej pracy. Stwierdziła, iŜ naleŜy zatrudnić pediatrę, 
który będzie na stałe pracował w Przychodni ze względu na to, Ŝe naleŜy spełnić wszystkie 
warunki kontraktu podpisanego z Funduszem. Uznała, Ŝe sytuacja jest trudna. W Poradni przy 
ul. Armii Krajowej jest 4.500 dzieci. Przy jednym pediatrze w Poradni i jednej osobie, która 
jest czasowo przeniesiona z Oddziału, sytuacja jest trochę niepokojąca. Dzieci na bilanse, czy 
na szczepienia zapisywane są na dość długie okresy. Pani Kierownik oświadczyła, Ŝe              
o trudnej sytuacji w Przychodni powiadomiła juŜ w styczniu Dyrektora Wojciecha 
Marciniaka, który odszedł, a niektóre ustalenia zostały zawieszone. W przychodni przy ul. 
Armii Krajowej oraz Mickiewicza opracuje ok. 50 osób, są to lekarze interniści, lekarze 
pediatrzy, pielęgniarki, rejestratorki, sprzątaczki, kierowcy karetek i pracownik gospodarczy. 

Pani Starosta poinformowała, Ŝe niektórzy lekarze stawiają wygórowane warunki 
płacowe, a szpital ma długi i naleŜy go ratować. Był okres, Ŝe załoga szpitala zgodziła się na 
obniŜenie zarobków o 20%, Ŝeby ratować szpital. Pani Starosta stwierdziła, Ŝe ta sytuacja nie 
powinna być roztrząsana na forum jednej i drugiej komisji. BieŜący Zarząd szpitala, by sobie 
z tym poradził. Stwierdziła, Ŝe Urząd Miejski chciałby przejąć Przychodnię. Starosta 
zaznaczyła, Ŝe zgodnie z kontraktem przy obecnej ilości dzieci w Poradni wystarczy dwóch 
pediatrów. 

Pan Artur Złotowski doradca w ZP ZOZ poinformował, Ŝe NFZ wymaga jednego 
pediatrę na 2.700 dzieci. Powiedział, Ŝe niemoŜliwością było zrealizowanie warunków 
lekarzy, którzy odeszli, inni równieŜ wystąpiliby o podwyŜkę, a na to nie ma funduszy. Na 
dzień dzisiejszy Oddział Dziecięcy będzie zabezpieczał drugiego pediatrę dla Przychodni. 
Obecnie trwają rozmowy z kilkoma pediatrami równocześnie. Są środki na ich zatrudnienie. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, Ŝe naleŜy przemyśleć, moŜe dwóch pediatrów 
wystarczy? Powiedziała, Ŝe analiza zatrudnienia w ZP ZOZ powinna dotyczyć wszystkich 
oddziałów, a nie tylko pediatrów. Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny powinna otrzymać 
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informację na temat sytuacji w ZP ZOZ od Zarządu Powiatu za lata ubiegłe i za rok 2010. 
Pani Starosta poinformowała, Ŝe ustawa wchodzi z dniem 1 lipca br. i wtedy Zarząd 

będzie rozmawiał z Marszałkiem lub z gminami na temat ewentualnego utworzenia spółki.  
Pani Lucyna Komorowska zapytała o stan techniczny Przychodni, jeśli chodzi              

o bezpieczeństwo personelu i pacjentów? 
Kierownik Przychodni Pani Irena Siembab powiedziała, Ŝe pomalowano część 

pomieszczeń, wymieniona jest część sprzętu. 
Pan Artur Złotowski doradca w ZP ZOZ poinformował, Ŝe składane są wnioski            

o termomodernizację. Będzie przeprowadzony remont zewnętrzny i wewnętrzny.  
Pan Franciszek Walczyński stwierdził, Ŝe dwóch lekarzy pediatrów nie zastąpi 

czterech. Bardzo długo czeka się na wejście do gabinetu pediatry. Obecnie lekarz szuka sobie 
lepszych warunków pracy i płacy. Uznał, Ŝe jest to publiczny zakład i czy przynosi efekty, 
czy nie musi być utrzymany. 

Pan Artur Złotowski doradca w ZP ZOZ powiedział, Ŝe dwóch lekarzy to jest 
minimum. Stwierdził, Ŝe pieniądze muszą być dobrze redystrybuowane. Jedyną szansą dla 
szpitala jest jego rozwój, ale pewne sprawy naleŜy zmienić. 

Pan Andrzej Szaciłło zapytał, czy będą podjęte rozmowy z miastem odnośnie POZ? 
Pani Starosta stwierdziła, Ŝe powinno się rozreklamować specjalistów ZP ZOZ oraz 

najlepiej wyposaŜone laboratorium. Powiedziała, Ŝe Powiat nie odda Przychodni, gdyŜ ona 
stanowi całość ZP ZOZ. 

Pani Barbara Parol zapytała Kierownika Przychodni, czy dzieci nie odejdą za 
lekarzami i będzie problem z kontraktem? Odeszło juŜ ok. 40 dzieci. 

Przez okres trzech miesięcy inni lekarze będą przyjmować dzieci. Przy zatrudnieniu    
4 lekarzy pediatrów była komfortowa sytuacja w Poradni dziecięcej. Docelowe minimum to 
według Pani Kierownik trzech lekarzy pediatrów. 

Pani Starosta poinformowała, Ŝe nie ma problemu z zagroŜeniem kontraktu, w ciągu 
trzech miesięcy trzeba zatrudnić lekarza. Przychodnia i szpital to jeden zakład, w związku        
z czym na czas nieprzewidziany moŜna zabezpieczyć pediatrę z Oddziału.  

Pani Anna Kamińska zapytała, kiedy będzie ogłoszony konkurs na dyrektora szpitala     
i jak Starosta widzi moŜliwość powołania nowego zarządu szpitala? 

Pani Starosta odpowiedziała, Ŝe z mocy Regulaminu ZP ZOZ Dyrektor Ekonomiczno-
Finansowy przejmuje obowiązki Dyrektora ZP ZOZ. Powiedziała, Ŝe robi wszystko, aby 
zatrudnić dobrego menadŜera juŜ od 1 czerwca br., ale o tym  decyduje Zarząd Powiatu. 

Przewodniczący Rady Pan Tomasz Atłowski zapytał, czy jest formalny wniosek ze 
strony Miasta Otwocka dot. ewentualnego przekazania POZ? 

Pani Barbara Parol odpowiedziała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, 
Zdrowia i Porządku Publicznego Miasta Otwocka taki wniosek padł. 

Pan Jacek Czarnowski stwierdził, Ŝe pozbywanie się Przychodni jest nieuzasadnione 
ekonomicznie. Przychodnia pomaga szpitalowi. SłuŜba zdrowia powinna stanowić 
stabilizację dla lekarza i pacjenta. 

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o zatrudnieniu lekarzy, pensjach, prawach 
emerytalnych i Nocnej Pomocy Lekarskiej. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała Kierownikowi Przychodni Pani Irenie  
Siembab za przybycie i poinformowała, Ŝe w razie potrzeby Komisja Ochrony Zdrowia           
i Rodziny słuŜy pomocą.  

 
Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka  
omówiła: 

1) projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na 
utrzymanie dziecka w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Otwockiego – 
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Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 
2) projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 -        

w części dot. działania Komisji - Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały 
jednogłośnie pozytywnie. 
 

3) sprawozdanie z działalności  PCPR w 2010 roku i wykaz potrzeb w 2011 r. 
 
Ad. 3  
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został zatwierdzony 6 głosami „za” 
przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Jolanta Wyszomirska                                                                               Barbara Parol 

 
 
 
 
 


