
Protokół Nr 28/2017 
 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej  

w dniu 26 września 2017 roku 
 

 Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście 
według załączonej  listy  obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji radny Leszek Salamon, który na wstępie 
powitał wszystkich, po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 
  

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja na temat funkcjonowania SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, a w szczególności Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. 

4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
5. Sprawy bieżące.     

  
Ad. 1 
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
jednogłośnie – głosowało 11 radnych.  
 

Ad. 2 
Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji w dniu 22 sierpnia 2017 roku przyjęto 
jednogłośnie 11 głosami „za”.                    
 

Ad. 4 
Do projektów uchwał zawartych w porządku obrad najbliższej sesji nie zgłoszono 
uwag.  
 

Ad. 5 
Celina Cymorek Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła informację   
o działaniach Ośrodka w związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018.  
Do złożenia na nowy okres zasiłkowy jest ponad 5 tysięcy wniosków, na dzień 
dzisiejszy przyjęto ok. 80% wniosków. Poinformowała, że 26 października br.          
do gminy przybędzie sędzia Anna Maria Wesołowska, w godzinach od 9.00 do 14.00 
planowane są spotkania z młodzieżą, natomiast o godz. 17.00 odbędzie się ogólne 
spotkanie z dorosłymi. 
 

Ad. 3 
Informację na temat funkcjonowania SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, a w szczególności Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego przedstawił Sebastian Grabowski Kierownik Działu 
Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 
W imieniu Dyrektor Szpitala podziękował za pomoc ze strony gminy, w tym ostatnio 
przekazane 50 tys. zł na zakup karetki, która będzie przeznaczona dla pacjentów 
dializowanych, których sporo jest też z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny. 
Omówił zasady działania nocnej i świątecznej pomocy medycznej – szpital jest 
koordynatorem opieki na terenie Rybnika, na terenie gminy jest POZ, który prowadzi    
i nadal będzie prowadził tę opiekę. Szpital w Rybniku nie ma pod opieką Czerwionki-
Leszczyn, ale i tak pacjenci jeżeli przyjadą do szpitala to zostaną przyjęcie. 
Następnie przedstawił informację na temat funkcjonowania szpitala w kontekście 
nowej sieci szpitali, na dzień dzisiejszy mają aneksowane umowy na 3 m-ce,            
do końca roku. Niepokój budzi co będzie w roku przyszłym. Jeżeli chodzi o Szpitalny 
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Oddział Ratunkowy, to jest to specyficzny odział, który cały czas funkcjonuje,           
od 6 m-cy jest nowy ordynator, zmiany wprowadzane są na bieżąco, trwa 
przebudowa SOR. Między innymi zastosowano system triage mający na celu podział 
pacjentów i pomoc w pierwszej kolejności tym najbardziej potrzebującym. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że bardzo dobrze stało się, że udało się 
zostawić nocną i świąteczną pomoc na terenie naszej gminy. Dodał, że gmina         
od początku działalności szpitala zawsze przekazywała wsparcie finansowe. 
Radna Grażyna Strzelecka podziękowała za wszystko co Szpital robi dla 
mieszkańców gminy.  Następnie podzieliła się swoimi doświadczeniami z pobytu na 
Oddziale Ratunkowym Szpitala, gdzie spotkała się z przedmiotowym traktowaniem 
ze strony lekarza dyżurującego, który wykazał szczególny brak empatii wobec 
pacjenta. Dodała, że mieszkańcy zgłaszają podobne przypadki.   
Sebastian Grabowski Kierownik DO WSS w Rybniku stwierdził, że wszystko nie 
jest idealnie, ale po to są takie sygnały aby nad nimi pracować. Przedstawioną 
sytuację przekaże ordynatorowi. Dążą do usprawnienia pracy szpitala i wszelkie 
zgłaszane sprawy są w tym pomocne. 
Radny Waldemar Mitura poinformował, że gmina od lat wspiera Szpital, w 2014 
roku przekazano 71 tys. zł. na zakup sprzętu dla okulistyki, w tym roku wspomniane       
już 50 tys. zł. 
Poruszył kwestię dot. przyporządkowania pacjentów do szpitali, często jest tak,       
że pogotowie chce mieszkańców gminy wieźć do Knurowa, a pacjent sam nie wie 
gdzie ma być zawieziony.  
Sebastian Grabowski Kierownik DO WSS w Rybniku wyjaśnił, że do którego 
szpitala pacjent zostanie przewieziony uzależnione jest od schorzenia na jakie cierpi. 
Radny Marek Szczech pytał czy prowadzona jest polityka w zakresie kontroli  czasu 
przebywania pacjenta na SOR. 
Sebastian Grabowski Kierownik DO WSS w Rybniku  wyjaśnił, że SOR jest 
miejscem które generuje najwięcej problemów, wszystkie sprawy kierowane są SOR. 
Pacjenci przyzwyczaili się do pewnego poziomu np., że mają wykonane wszystkie 
badania na SOR, a to jest czasochłonne i tworzy kolejki. 
Po to wprowadzono system triage, aby usprawnić i skrócić czas oczekiwania.   
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że szpitale są niedofinansowane. Dodał, 
że nikt z POZ nie posyła pacjentów na SOR bez powodu, aby wykonać badania, 
jeżeli sprawa jest nagła i pilna to kierują do szpitala na badania. 
Sebastian Grabowski Kierownik DO WSS w Rybniku dodał, że NFZ nie zapłacił    
5 mln. zł., gdyby szpital otrzymał wszystkie należne mu płatności to nie zwracałoby 
się o pomoc do gmin. Widzą problemy i próbują je rozwiązać ale jest to proces, który 
trwa, są prowadzone szkolenia lekarzy dotyczące etyki w ich pracy i postępowania     
z pacjentami. Zapewnił, że przekazane tu informacje przekaże Pani Dyrektor Szpitala                 
i Dyrektorowi Medycznemu aby dalej to procedować. 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokołowała 

Alina Kuśka                        Przewodniczący Komisji 

               Radny Leszek Salamon 


