
Protokół Nr 17/2012

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
w dniu 11 września 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.
4. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.                

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

Ad. 2 
Protokół Nr 16/2012 z posiedzenia Komisji w dniu 26 czerwca 2012 r. został przyjęty 
”jednogłośnie”– głosowało 9 Radnych. 

Ad.3 
Na posiedzenie Komisji ZRiPS przybyli przedstawiciele NZOZ „MEDIPOZ” pani Bar-
bara Walczak i pani Jolanta Nych. Na posiedzenie nie przybyli przedstawiciele NZOZ 
Kaczmarczyk, Rak i Partnerzy.

Pani Walczak przedstawiła Komisji funkcjonowanie poradni specjalistycznych. Wy-
mieniła poradnie specjalistyczne działające w NZOZ „MEDIPOZ” i poinformowała, że 
najwięcej  pracuje  poradnia  urazowo-ortopedyczna.  Poinformowała  również,  że  
o nieobecności  lekarza w pracy NFZ jest  na bieżąco informowane.  Wyjaśniła,  że 
przychodnia gwarantuje pacjentom opiekę od 8.00 do 18.00. Po godzinie 18.00 za-
pewniony jest dyżur nocny.

Przewodniczący Komisji zapytał czy do poradni specjalistycznych pacjent 
powinien mieć skierowanie.

Pani Walczak wymieniła,  że do poradni ginekologicznej, okulistycznej,  dermatolo-
gicznej, zdrowia psychicznego i poradni EIDS nie trzeba mieć skierowania, zaś do 
pozostałych  poradni  skierowanie  jest  potrzebne.  Poinformowała,  że  przychodnia 
określa terminy przyjęć pacjentów.

Pani Jolanta Nych poinformowała Komisję jak powinna działać każda poradnia le-
karska. Wyjaśniła, że każda poradnia lekarska powinna zagwarantować pacjentowi 
opiekę od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku. 
Przedstawiała  członkom Komisji  zdjęcia  z  wywieszonych  na  drzwiach  informacji  
o godzinach przyjęć w poszczególnych poradniach lekarskich działających na terenie 
gminy Czerwionka-Leszczyny. Okazało się, że w niektórych poradniach opieka lekar-
ska zapewniona jest na 3,5 godziny. Wyraziła nadzieję, że Komisja pomoże uporząd-
kować  funkcjonowanie  poradni,  ponieważ  przy  nieobecności  lekarzy  
w poradniach, pacjent zostaje skierowany do NZOZ „MEDIPOZ”.



Podała również informację, kiedy pacjent powinien korzystać z dyżuru nocnego.

Radny  Leszek  Salamon  zapytał,  jak  długie  są  terminy  oczekiwania  na  wizytę  
u specjalisty.

Pani Jolanta Nych wyjaśniła, że długie terminy oczekiwania na wizytę są częściowo 
winą pacjentów, którzy mają prawo na 1 skierowanie zapisać się w różnych przy-
chodniach, a dodatkowo nie odwołują wizyt w momencie, kiedy nie mogą przyjść na 
wizytę.

Ad. 4 
Pani Beata Augustyn pracownik OPS omówiła projekt uchwały w sprawie: 
- zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

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

Naczelnik  Wydziału  Ekologii  i  Zdrowia  pani  Cecylia  Grzybek  omówiła  projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2012-2014 „Szczepienia 
profilaktyczne dzieci przeciwko zakażeniom meningokokowym typu C”, 

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

Ad.5
Przewodniczący Komisji  poruszył temat wypadku samochodowego w Przegędzy. 
Kto powinien usunąć szkody. 

Naczelnik Wydziału Ekologii  i  Zdrowia pani  Cecylia  Grzybek  wyjaśniła,  że na 
pewno nie jest to w kompetencji Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny. Wyjaśniła, 
że jest to tzw. szkoda w środowisku i w tym przypadku Państwowa Straż Pożarna 
powinna usunąć szkody.

Przewodniczący Komisji  zaapelował do Burmistrza GiM o opracowanie programu 
ulic nieprzyjętych przez gminę.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała: 
Bożena Zawalska

Przewodniczący Komisji

        radny Henryk Dyrbuś
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