
Protokół Nr 18/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 23 października 2012 r.

Na  posiedzeniu  Komisji  obecni  byli  jej  członkowie  oraz  zaproszeni  goście 
(według załączonej listy obecności).
Przewodniczący  Komisji  radny  Henryk  Dyrbuś  powitał  wszystkich  zebranych 
i przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie funkcjonowania poradni specjalistycznych-c.d.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.                

Ad. 1
Komisja  przyjęła  przedstawiony  porządek  posiedzenia  „jednogłośnie”.  Głosowało  
8 Radnych.

Ad. 2 
Protokół Nr 17/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 11 września 2012 r. został przyjęty 

”jednogłośnie”– głosowało 8 Radnych. 

Ad.3 
Na posiedzenie  Komisji  ZRiPS przybył  przedstawiciel  NZOZ  Kaczmarczyk,  Rak  
i Partnerzy pan Bogusław Kaczmarczyk.
Poinformował,  że  funkcjonowanie  poradni  ograniczało  się  do  podstawowej  opieki 
zdrowotnej. Możliwości lokalowe w porównaniu z Czerwionką są skromne, co spowo-
dowało, że wybór padł na urologię i laryngologię. Jeżeli chodzi o urologię, to uważa, 
że jest to wybitnie wąska specjalizacja. A urolog zatrudniony w Leszczynach jest wy-
bitnym specjalistą. Rozumie, że ktoś może się z tym nie zgadzać, że doktor pracuje 
w tempie szybkim. Jest to doświadczony lekarz z 30-letnim stażem. Nie było zgłasza-
nych  błędów  lekarskich.  Trudno  wnikać  w  system  działania  lekarza.  
W dzisiejszych czasach jest bardzo trudno o dobrych specjalistów. Co do systemu 
pracy, wierzy,  że można mieć zastrzeżenia. Jeżeli nie ma sygnału o popełnionych 
błędach, to nie wnika w postępowanie diagnostyczne lekarza.

Radny Waldemar  Mitura  stwierdził,  że  cieszy  się,  że  są  specjaliści.  Uważa,  że 
wspomniany urolog powinien przystosować się do regulaminu. Wie, że w 
przypadku tego lekarza były mylne diagnozy. Godziny przyjęć to 7.00-7.30 
w środy i przyjmuje pacjentów na zasadzie wchodzę-wychodzę. Średnia wi-
zyta u tego specjalisty trwa ok. 2 minut. Nie przeprowadza wywiadu, nie 
ubiera fartucha. Prosi, żeby traktować pacjentów poważnie.

Bogusław Kaczmarczyk stwierdził, że jak wspomniał wcześniej, specjalizacja ta nie 
wymaga  szerokiego  wywiadu.  Jeżeli  przychodnia  specjalistyczna  miałaby  psuć 
renomę,  to  równie  dobrze  mogłoby  jej  nie  być.  Protestuje  przeciwko  nazywaniu 
lekarza „nibydoktorem”. Sygnały o błędach lekarskich do Niego nie doszły. Apeluje 
o to,  aby uszanować to,  że starano się  zrobić w poradni  przeznaczonej  dla  poz, 
dodatkową  przychodnię.  Jest  to  rzecz,  która  wymaga  zastanowienia  się  przez 
partnerów czy warto prowadzić taką przychodnię.



Radny Waldemar Mitura uważa,  że należy zwrócić  uwagę lekarzowi  na godziny 
przyjmowania.

Bogusław Kaczmarczyk  poinformował,  że kontrakt  lekarza jest  bardzo niewielki. 
Jest to najmniejszy kontrakt w przychodni.

Ad. 4 
Naczelnik  Wydziału  Rozwoju  Gminy i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny omówiła 

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/11 z dnia 29 grud-
nia 2011 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

Komisja „jednogłośnie” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały – głosowało  
6 Radnych.

Ad.5
Z-ca Dyrektor OPS-u Barbara Gorzawska-Leszczyńska  poinformowała, że OPS 
zatrudnił  3  asystentów rodziny.  Jeden asystent  ma od 8 do 10 rodzin,  z  którymi 
pracuje.
Udzieliła  również  informacji  o  stypendiach  socjalnych  dla  najuboższych  uczniów 
zamieszkujących teren naszej gminy.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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