Protokół Nr 87/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 22 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji – Pani Barbary Parol, w godzinach od 1615 do 1830. W
posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek obrad:
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
2. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Komisji Barbara Parol zmieniła w/w porządek obrad wprowadzając
w pkt. 1 spotkanie z Prezesem PCZ.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1 i 2
Pani Elżbieta Pariaszewska – przedstawicielka mieszkańców i pacjentów Przychodni
Rejonowej w Świdrze wyraziła obawy w sprawie doniesień prasowych o likwidacji placówki.
Przedstawiła pismo nt. znaczenia Przychodni w Świdrze dla lokalnej społeczności. Poprosiła
Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Grzegorza Gałabudę o informację dot. powodów
likwidacji oraz nowej lokalizacji Przychodni. Zwróciła uwagę, że Przychodnia w Świdrze jest
ustabilizowaną jednostką, która cieszy się uznaniem wśród mieszkańców.
Prezes PCZ Sp. z o.o. Grzegorz Gałabuda stanowczo zaprzeczył doniesieniom
o planowanej likwidacji Przychodni. Poinformował o prowadzonych analizach dot. zmiany
dotychczasowej lokalizacji przy ul. Mickiewicza. Zaznaczył, że planowane przeniesienie
jednostki w obrębie obecnej lokalizacji nie powinno stanowić problemu dla pacjentów.
Poradnia Zdrowia Psychicznego zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Armii Krajowej.
Wyjaśnił, iż zmiana lokalizacji wynika z ograniczeń lokalowych, dotychczasowa
powierzchnia nie pozwala na dalszy rozwój. Działania polegające na zmianach mają na celu
ograniczenie przynoszonych strat. Warunki w obecnym lokalu nie są komfortowe dla
udzielania świadczeń zdrowotnych. Pojawiło się zapotrzebowanie na rozszerzanie
świadczonych usług, na prowadzenie nowych grup terapeutycznych, na zatrudnienie
psychologa oraz psychiatrę dziecięcego. Poradnia Zdrowia Psychicznego współużytkuje
niektóre pomieszczenia z Poradnią Leczenia Uzależnień oraz z Oddziałem Dziennym
Leczenia Uzależnień. Należy zauważył, iż jednostki przestały mieścić się w obecnej
lokalizacji, w związku z czym niewykorzystane pomieszczenia w budynku przy ul. Armii
Krajowej zostaną przeznaczone na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego. Umożliwi to
zwiększenie świadczonych usług ze środków NFZ oraz poprawienie wyników finansowych
Spółki. Plany w zakresie zmiany organizacji mogą również objąć Stomatologię. Świadczenia
mogą być wykonywane, nieodpłatnie ze środków NFZ, przez podmiot zewnętrzny.
Lokalizacja nie ulegnie zmianie. Prezes dodał, że w budynku Przychodni Rejonowej
w Świdrze dokonano częściowej termomodernizacji, wymiany okien. Instalacje wewnętrzne
nie są jednak w dobrym stanie technicznym, co wpływa na koszty utrzymania. Powiedział, że
przeprowadzony w 2012 roku remont miał na celu odświeżenie gabinetów i został wykonany
przez pracowników Przychodni, ze środków prywatnych. Sytuacja w Przychodni przy
ul. Armii Krajowej przedstawia się trochę lepiej. Pacjenci są zadowoleni z wykonywanych
usług oraz personelu w Przychodni Rejonowej w Świdrze. Liczba pacjentów rośnie, co może
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spowodować konieczność zatrudnienia nowych lekarzy oraz pracowników. Na zakończenie
stwierdził, iż należy mieć na uwadze ewentualną rozbudowę POZ-u, a nie likwidacje.
Pani Elżbieta Pariaszewska zapytała, gdzie zostanie przeniesiona Przychodnia?
Prezes Grzegorz Gałabuda zaznaczył, że rozpatrywane są różne warianty. Na terenie
Świdra znajduje się dużo lokali użytkowych, w których mógłby funkcjonować POZ. Jednakże
decyzja o zmianie lokalizacji nie została podjęta.
Wiceprezydent Miasta Otwocka Artur Brodowski przypomniał, że w 2011 roku
Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Miasta Otwocka zajęła się
problemem funkcjonowania POZ-u. Przewodniczący Rady Miasta skierował do Starosty
Otwockiego pismo w tej kwestii. Rada Miasta Otwocka podjęła uchwałę Nr IX/98/11 z dnia
28 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia intencji przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej
przez Miasto Otwock. Wiceprezydent Miasta Otwocka poinformował, że uchwała
w przedmiotowej sprawie jest nadal aktualna. Poprosił o ponowne przeanalizowanie
przedstawionej oferty.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że niepokój dot. funkcjonowania Przychodni
trwa od 10 lat. Zaznaczyła, że Prezes organizuje Przychodnie w taki sposób, aby przynosiła
jak najmniej strat. Zapytała o szczegóły działania Prezesa, polegające na oddaniu
wyremontowanego oddziału dla „wentylowanych” wraz z wyposażeniem. Czy ten pomysł
przyniesie korzyści?
Prezes PCZ Grzegorz Gałabuda powiedział, że prowadzone działania nie polegają na
marnotrawieniu zainwestowanych pieniędzy. Oddział dla dzieci wentylowanych
mechanicznie nie został uruchomiony w związku z brakiem pacjentów kierowanych przez
inne szpitale w kraju. Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany przez inne oddziały. Oferent,
który zaproponował wynajem powierzchni, przejmie wyposażenie trwałe pod działalność
medyczną, prowadzoną pod warunkiem uzyskania kontraktu z NFZ. Umowa najmu
szczegółowo określa warunki użytkowania powierzchni. Przy szpitalu powiatowym
powstanie oddział onkologiczno – hematologiczny prowadzony przez podmiot zewnętrzny.
Współpraca przyniesie korzyści finansowe oraz organizacyjne. Prowadzi to do lepszego
wykorzystania powierzchni. Prezes Grzegorz Gałabuda dodał, że oferent, który będzie
wynajmował powierzchnię oddziału, będzie korzystał z usług PCZ-u np. badań USG. Zwrócił
uwagę, że majątek PCZ-u jest słabo wykorzystywany. Utrzymanie budynku jest kosztowne.
Radny Miasta Otwocka Robert Kosiński zaznaczył, że zaniepokojenie pacjentów dot.
Przychodni w Świdrze jest uzasadnione. Wyraził nadzieje, że placówka nie ulegnie
likwidacji. Zwrócił uwagę, że Miasto Otwock jest dobrym partnerem do współpracy
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Komisję opuścili radna Anna Kamińska oraz radny Dariusz Grajda.
Radny Jarosław Kozłowski powiedział, że Prezes PCZ-u dokonuje działań mających
na celu redukcję kosztów utrzymania placówki. Zwrócił uwagę, że świadczenia służby
zdrowia z reguły nie są opłacalne. Zaznaczył, że Miasto Otwock jest jedyną Gminą
w Powiecie Otwockim, która nie prowadzi POZ-u. Powiedział, że Prezes powinien brać pod
uwagę dostosowanie PCZ-u do obowiązującego prawa, według którego podstawową opiekę
zdrowotną prowadzą gminy. Prowadzenie PCZ-u powinno mieć na celu dostosowanie
świadczeń do potrzeb mieszkańców Powiatu Otwockiego.
Radny Franciszek Walczyński przypomniał, że jednym z podstawowych zadań
samorządu powiatowego jest zapewnienie opieki zdrowotnej. Zwrócił uwagę na potrzeby
seniorów w zakresie opieki medycznej.
Prezes Grzegorz Gałabuda dodał, że PCZ powinno koncentrować się na podstawowej
działalności. Interna prowadzona w Powiatowym Centrum Zdrowia to właściwie geriatria.
Świadczenia geriatryczne są wyceniane przez NFZ jak świadczenia internistyczne,
a wymagania są dużo wyższe. PCZ-u nie stać na rozwijanie usług w zakresie interny. Prezes
podsumował, że prowadzone Przychodnie są dochodowe. Poinformował o planach tworzenia
kolejnych placówek w Powiecie Otwockim, m.in. na osiedlu Ługi czy w Józefowie.
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Radny Franciszek Walczyński zapytał, w jakim procencie PCZ zaspokaja potrzeby
mieszkańców Powiatu Otwockiego w zakresie hospitalizacji pacjentów z chorobami
wewnętrznymi?
Prezes Grzegorz Gałabuda odpowiedział, że największy stopień obłożenia łóżek
panuje na internie, średniorocznie obłożenie to ok. 80%. Problem stanowi rotacja przy
przyjmowaniu i wypisywaniu pacjentów. W okresie jesienno-zimowym obłożenie oddziału
wzrasta nawet do 110%, w takich sytuacjach pomagają inne oddziały.
Prezes Grzegorz Gałabuda zasygnalizował, że liczba mieszkańców Powiatu rośnie. To
może powodować pogorszenie dostępności do usług zdrowotnych. Połączenie organizacyjne
Przychodni przy ul. Mickiewicza oraz przy ul. Armii Krajowej ma na celu zwiększenie
komfortu usług.
Wicestarosta Mirosław Pszonka powiedział, że planowane przeniesienie całej
Przychodni w Świdrze w inną lokalizację to jedynie dywagacje. W najbliższym czasie takie
działanie jest niemożliwe z powodu braku środków finansowych. Wicestarosta podkreślił, że
ostateczna decyzja należeć będzie do władz Powiatu, a póki co Zgromadzenie Wspólników
nie planuje radykalnych działań w tej sprawie.
Plan pracy Komisji w roku 2014 został przyjęty jednomyślnie, po przerwie, w dniu
30 stycznia br. w obecności następujących członków Komisji: L. Komorowska, B. Parol,
B. Więckowska, D. Grajda, A. Szaciłło, G. Michalczyk, F. Walczyński, G. Niemiec.
Komisja przyjęła plan pracy Komisji w roku 2014.
Przewodnicząca zaproponowała, aby radni, którzy zgłosili tematy do planu pracy,
przygotowali konspekt posiedzeń, którym będą one poświęcone.
Ad. 3
Nie było tematów w sprawach różnych.
Ad. 4
Protokoły zostaną przyjęte na następnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 27 lipca 2011 r. Prezydenta Miasta Otwocka, WPM-II.8023.1.2011,
dot. uchwały Nr IX/98/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011
w sprawie wyrażenia intencji przejęcia podstawowe opieki zdrowotnej przez
Miasto Otwock wraz z inną korespondencją w przedmiotowej kwestii;
3) pismo z dnia 5 sierpnia 2011 r. Starosty Otwockiego, S.ORIS.0330.45.2011
w sprawie odpowiedzi na pismo WPM-II.8023.1.2011;
4) pismo z dnia 13.01.2014 r. pacjentów Przychodni Rejonowej w Świdrze w sprawie
planów dot. przyszłości placówki;
5) plan pracy Komisji w roku 2014.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Sylwia Strzeżek

Barbara Parol
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