Protokół Nr 65/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 13 lutego 2013 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Całodobowy dyżur aptek w Otwocku.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji w roku 2013.
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołów Nr 63-64/13 z poprzednich posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji przypomniała członkom Komisji pismo z dnia 09.10.12 r.
Dyrektora Operacyjnego Apteki CEFARM dot. dyżurów nocnych aptek, w nawiązaniu do
uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego.
Zgodnie z § 3 w/w uchwały Rada Powiatu określiła apteki ogólnodostępne na terenie Powiatu
Otwockiego pracujące w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy:
1) PZF „CEFARM-WARSZAWA” S.A., 05–400 Otwock, ul. Matejki 9;
2) „FARMACJA POLSKA APTEKI GŁÓWNE” Sp. z o.o., 05–400 Otwock, ul.
Andriollego 34.
Wskazane powyżej apteki pełnią dyżury przemiennie, co drugi miesiąc kalendarzowy w roku.
Następnie przewodnicząca poinformowała o odpowiedzi Zarządu na wniosek Komisji, aby
Pan Paweł Walkiewicz podinspektor Biura Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych zajął się
przedmiotową sprawą celem przedstawienia informacji nt. zapotrzebowania na nocne usługi
aptek na terenie Powiatu z uwzględnieniem szacunkowej ilości pacjentów kupujących
lekarstwa po godz. 2200.
W załączeniu do protokołu znajdują się poniższe pisma:
− pismo z dnia 27.11.2012 r. podpisane przez: Sekretarza Powiatu z up. Starosty;
Podinspektora d.s. Promocji i Ochrony Zdrowia;
− pismo z dnia 28.01.2013 r. Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Społecznych.
Starosta poinformowała, że całodobowy dyżur, zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu
uchwałą, pełnią wskazane apteki. Wczoraj została skontrolowana Apteka Główna,
w następnym miesiącu zostanie skontrolowany Cefarm.
Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, iż można byłoby zaproponować, aby
całodobowy dyżur pełniła apteka funkcjonująca w Przychodni przy ul. Armii Krajowej
w Otwocku. Radny dodał, że byłoby to dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że w Przychodni
mieści się stacjonarna i wyjazdowa nocna oraz świąteczna pomoc lekarska (NPL).
W związku z brakiem wniosków dotyczących propozycji zmiany obowiązującej
uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
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Powiatu Otwockiego, Komisja utrzymała stanowisko, aby dyżur pełniły naprzemiennie
apteki wskazane przez Radę Powiatu.
Ad. 2
Przewodnicząca Barbara Parol poprosiła członków Komisji o zgłaszanie wniosków,
jeżeli chodzi o kwestie i tematy, które powinny zostać omówione przez Komisję Ochrony
Zdrowia i Rodziny. Dodała, że Plan pracy zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.
Ad. 3
Przewodnicząca przekazała członkom Komisji przygotowaną propozycję
sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok. Poprosiła o zapoznanie się z nią celem wniesienia
ewentualnych uwag i wniosków.
Ad. 4
Przewodnicząca poinformowała o propozycji odbycia wspólnego posiedzenia Komisji
Ochrony Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu w Otwocku z Komisją Spraw Społecznych
Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka, przy współudziale członków
Zarządu Powiatu, w temacie planu restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o.
Starosta powiedziała, że zgodnie z sugestią Prezesa PCZ Spółka z o.o. najbliższym
terminem takiego posiedzenia byłby 10 kwietnia br. Starosta zaproponowała udział
w obradach przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji zdrowia rad gmin z terenu
powiatu otwockiego. Starosta poinformowała również, że będzie wydawany biuletyn
informacyjny PCZ Spółka z o.o.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż należałoby najpierw
wspólnie ustalić formułę takiego spotkania. Zdaniem radnego warto byłoby, aby zaproszeni
zostali wszyscy radni z terenu powiatu w celu przekazania jak najszerszej informacji.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli jednomyślnie poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie stosownych działań w celu
przygotowania spotkania organizacyjnego nt. PCZ Spółka z o.o. dla radnych ze
wszystkich samorządów z terenu powiatu otwockiego.
Głosowanie: za – 5 osób.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o zaproszeniu Centrum Interwencji
Kryzysowej Caritas DWP „ Dom Otwartych Serc” na spotkanie 20 lutego 2013 r. o godz. 1100
w temacie problemów związanych z dalszym istnieniem placówki oraz możliwości udzielenia
jej wsparcia.
Obecność na w/w spotkaniu potwierdzili radni: Barbara Parol, Franciszek Walczyński
i Grzegorz Michalczyk.
Ad. 5
Protokoły Nr 63-64/13 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte
jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 6
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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