Protokół Nr 76/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 17 lipca 2013 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Barbary Parol,
w godzinach od 1615 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście,
zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ochrona zdrowia psychicznego.
2. Odpowiedź Prezesa PCZ Spółka z o.o. Grzegorza Gałabudy na pisma z dnia
12.06.2013 r. znak: Nr S.OS.V.0023.38.2013 oraz z dnia 20.06.2013 r. znak:
Nr S.OS.III.0023.42.2013.
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku Jolanta Sęk-Ostaszewska
przedstawiła informację nt. dostępności do lekarza psychiatry, z punktu widzenia uczestników
Domu. Poinformowała, iż pacjenci kontynuujący leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego
w Otwocku zapisywani są co dwa-trzy miesiące, natomiast na pierwszorazową wizytę
oczekuje się ok. 3 miesięcy. Wizyty w Poradni są ściśle rozpisane, liczba przyjęć nie może
zostać przekroczona. Uczestnicy przyjmowani do Środowiskowego Domu muszą mieć
skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa. Ilość wizyt u lekarza psychiatry ma
znaczenie, jeżeli chodzi o świadczenia ZUS. W przypadku nie wystarczającej ilości, może
zostać ono cofnięte.
Przewodnicząca Komisji podniosła kwestię funkcjonowania Poradni Zdrowia
Psychicznego w Otwocku. Powiedziała, że do grudnia br. nie ma wolnych terminów.
Stwierdziła, iż niecały jeden etat, którym obecnie dysponuje Poradnia, to stanowczo za mało
w stosunku do potrzeb mieszkańców Powiatu. Zdaniem Przewodniczącej Poradnia powinna
dysponować dwoma etatami, na których byliby zatrudnieni psychiatrzy. Przewodnicząca
odniosła się również do pisma z dnia 01.07.2013 r. Wicestarosty Otwockiego znak:
S.OS.II.8013.5.2013 dot. sprawozdania z realizacji uchwały Nr CL/58/11 Zarządu Powiatu
w Owocku z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz przyjętego przez Radę Powiatu w drodze uchwały
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Otwockiego na lata 2012-2015.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji skierowali poniższą prośbę do Zarządu
Powiatu.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny prosi Zarząd Powiatu o zwrócenie uwagi na
niezadawalającą realizację Programu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie
dostępności do opieki zdrowotnej (długi termin oczekiwania na wizytę w Poradni
Zdrowia Psychicznego!).
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 551 z projektu protokołu
Nr 143/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 09.07.2013 r., w załączeniu do
którego znajduje się odpowiedź Prezesa PCZ Spółka z o.o. Grzegorza Gałabudy na pisma
z dnia 12.06.2013 r. znak: Nr S.OS.V.0023.38.2013 oraz z dnia 20.06.2013 r.
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znak: Nr S.OS.III.0023.42.2013.
Członkowie Komisji ustalili, iż zostanie wystosowany wniosek do Zarządu Powiatu
uwzględniający tematy i kwestie, z którymi powinno zapoznać się Zgromadzenie
Wspólników, mianowicie:
− czy zmniejszenie pensji pracowników o 10% jest jedyną słuszną koncepcją mającą
przynieść oszczędności?;
− czy nie można byłoby zachęcić pracowników do przejścia na kontrakty poprzez
zwiększenie proponowanych stawek?;
− czy realizowany jest kontrakt w zakresie świadczenia opiekuńczo-leczniczego dla
dzieci wentylowanych mechanicznie (w roku 2013)?;
− ilu pracowników zadeklarowało pracę na kontraktach?;
− ilu pracowników zdecydowało się na rozwiązanie umowy o pracę?;
− na jakim etapie znajdują się negocjacje dot. kontraktów z NFZ na rok 2014?;
− czy PCZ zakupił nowy samochód osobowy i do jakich celów? Jakie konsekwencje
finansowe przyniesie to działanie?;
− czy PCZ obsługuje nowa kancelaria prawna i jakie wiążą się z tym faktem koszty?
W/w pytania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków Komisji.
Głosowanie: za – 5 osób.
Ad. 3
Protokoły Nr 72-75/13 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte
jednomyślnie.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 01.07.2013 r. Wicestarosty Otwockiego znak: S.OS.II.8013.5.2013 dot.
sprawozdania z realizacji uchwały Nr CL/58/11 Zarządu Powiatu w Owocku z dnia
13 grudnia 2011 r.;
3) wyciąg Nr 551 z projektu protokołu Nr 143/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 09.07.2013 r. przekazujący odpowiedź Prezesa PCZ Spółka z o.o.
Grzegorza Gałabudy na pisma z dnia 12.06.2013 r. znak: Nr S.OS.V.0023.38.2013
oraz z dnia 20.06.2013 r. znak: Nr S.OS.III.0023.42.2013.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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