P R O T O K Ó Ł Nr 24/2009
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku odbytego w dniu 23 l u t e g o 2009 roku .

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone na posiedzenie wg
załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Apolonia Warzecha
Przewodnicząca Komisji. Witając zebranych przedstawiła porządek posiedzenia, który
członkowie komisji otrzymali wraz z materiałami na posiedzenie. Zwróciła się z pytaniem czy
do przesłanego porządku są uwagi członków komisji? Uwag brak. Poniższy porządek
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie :
1) Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2) Wnioski i propozycje komisji do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
na lata 2009 – 2013.
3) Sprawozdanie z realizacji zadań
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008
4) Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Ad. 1
Przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że protokół
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny z dnia
26 stycznia 2009 roku był wyłożony w Biurze Rady Miejskiej . W związku z czym
zapytała, czy do protokołu są jakieś uwagi i wnioski. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag
do protokołu, po czym Przewodnicząca Komisji poddała go pod głosowanie. Protokół został
przyjęty jednogłośnie ( przy 3 radnych obecnych podczas głosowania).
Ad. 2
Wnioski i propozycje komisji do opracowania Powiatowego Programu Ochrony
Zdrowia na lata 2009 – 2013.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha poinformowała, że Starostwo Powiatowe
mając na uwadze realizację zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych podjęło inicjatywę opracowania Powiatowego
Programu Zdrowia na lata 2009-2013. Dlatego też Starostwo Powiatowe zwróciło się z
prośbą o rozeznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców naszej gminy i

przesłanie tych sugestii, które mogłyby się znaleźć we wspomnianym programie.
Opracowanie Powiatowego Programu Zdrowia na pewno poprawi stan zdrowia i jakości życia
mieszkańców. Poinformowała, że w październiku 2001 roku Sejmik Województwa
Małopolskiego przyjął pierwszą edycję Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia w latach
2001-2005 – programu wojewódzkiego. Program ten stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju
Województwa
Małopolskiego
i wytyczył kierunki działania na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki schorzeń
cywilizacyjnych oraz organizacji ochrony zdrowia w województwie małopolskim. Zarówno
poprzednia jak i bieżąca edycja Programu jest odzwierciedleniem intencji Samorządu
Województwa, którego pragnieniem jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom regionu
dostępu do opieki medycznej o najwyższym standardzie usług, podlegających ciągłej
poprawie zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Radna Maria Kucia w nawiązaniu do przedmiotowego tematu sugeruje, aby w Programie
Zdrowia na lata 2009-2013 zapisać kwestie dotyczącą utworzenia w starym szpitalu przy
ulicy Kościuszki 33 dla osób chorych przewlekle Społeczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
tzw. ZOL.
Radny Adam Smołucha poinformował, że jeśli chodzi o specjalizacje lekarzy i dostęp do
niej to ani Gmina Brzesko, ani Powiat nie są w stanie regulować tego zagadnienia. To
wszystko jest oparte o cały system, poprzez zawarte kontrakty. Kontrakty te są narzucane jak
gdyby arbitrażowo. Dyrekcja SP ZOZ może to w jakiś sposób regulować, ale to nie
przekracza 5 %. I tak na przykład do kardiologa można zwiększyć ilość punktów, ale
Narodowy Fundusz Zdrowia ogranicza z tego powodu ilość punktów w innej populacji.
Poważny problem to jest utrudnienie w kształceniu lekarzy. Lekarze kształcą się nie w SP
ZOZ lecz są kształceni przez konsultantów regionalnych. To jest tez poważny problem
finansowy, ponieważ ci lekarze potem przedstawiają przy zatrudnieniu bardzo wygórowane
żądania. Tak do końca nie ma takiego poczucia, że powiat brzeski ma dobrą opiekę lekarską.
Osobiście radny broni tezy, że opieka lekarska jest w powiecie brzeskim dobra i na wysokim
poziomie. Przyszło nam żyć w czasach gdzie ta sprawa roszczeniowa ludzi wobec państwa,
szpitali jest duża.
Radna Jadwiga Kramer poruszyła temat dotyczący sposobu rejestracji do reumatologa w
SP ZOZ Brzesko. Proponuje aby ten problem jakoś rozwiązać, poprzez np. wydawania
odpowiednich bloczków z numerami pacjentów, co na pewno usprawniłoby kolejki do tych
specjalistów.
Radny Adam Smołucha udzielił odpowiedzi Pani radnej informując, że ten problem na
pewno zostanie w niedługim czasie w odpowiedni sposób ucywilizowany, bo nie ma
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potrzeby, aby pacjent przyjeżdżał rano o godzinie 6 do lekarza w tej poradni.
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Radna Mieczysława Klimek w nawiązaniu do toczącej się dyskusji poinformowała, że
należałoby utworzyć oddział dziennego
pobytu dla seniora i dzieci z głębokim
upośledzeniem umysłowym i fizycznym przy SP ZOZ w Brzesku.
W tym momencie radny Adam Smołucha przypominał członkom komisji zapisy ustawy o
samorządzie gminnym, w zakresie zadań własnych jakie gmina powinna realizować, między
innymi
w
zakresie
opieki
zdrowotnej
i ochrony zdrowia.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka ustosunkował się do odczytanych zapisów ustawy.
Poinformował, że opieka zdrowotna finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W
naszej gminie opieka zdrowotna prowadzona jest przez powiat. Można również opiekę
zdrowotna prowadzić przez gminę, ale w tej chwili chyba nie ma takiej potrzeby, ponieważ ta
służba zdrowia jest już w odpowiedni sposób uporządkowana.
Radny Adam Smołucha poinformował, że tak, na terenie Gminy Brzesko faktycznie służba
zdrowia jest w odpowiedni sposób uporządkowana. Służba zdrowia odpowiada w 10 % za
zdrowia , natomiast reszta należy do społeczeństwa, do różnych programów.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka poinformował, że w związku z tym należy
pomyśleć o wprowadzeniu i upowszechnianiu pewnych programów, czy też działań
profilaktycznych czy to u dorosłych czy dzieci.
Radny Adam Smołucha w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Burmistrza poinformował, że
tak instytucjonalnie ochrona zdrowia jest ustabilizowana. Ale to nie zwalnia Gminy Brzesko
od odpowiedzialności, w jakich warunkach żyją mieszkańcy, na co są narażeni itp. Dlatego
wnioskując do powiatu brzeskiego, aby ustalić ramy Programu Zdrowia na lata 2009-2013
należy ująć następujące problemy:
1) Wprowadzenie i upowszechnienie Programów Profilaktycznych z zakresu:
• wczesnej wykrywalności nowotworów, a w szczególności nowotworu jelita grubego,
szyjki macicy, sutka u kobiet,
• programów szczepień dla dzieci przeciw meningokokom,
• programów wykrywania wad postawy u dzieci,
• programów zapobiegania i zwalczania próchnicy u dzieci.
Poinformował dalej, że programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia są w ramach określonego wieku. Następny problem to sprawa odpowiedniego
sprzętu, który służyłby do tego celu i tutaj właśnie wsparcie gminy i powiatu jest potrzebne.
Dalej, aby profilaktyka była skuteczna to musi być prowadzona długofalowo, a nie
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jednorazowo. Dlatego należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób realizować dane
programy. Czyli trzeba stworzyć odpowiedni zespół, aby taki program opracował.
Radna Ewa Chmielarz poinformowała, że jeśli chodzi o profilaktykę to taka na naszym
terenie jest prowadzona. Ona faktycznie istnieje i to jest wszystko w odpowiedni sposób
udokumentowane.
Prowadzone
są
różne
pogadanki
i odpowiednia edukacja na terenie szkół (Szczurowa, Łysa Góra) Prowadzone są również
różne akcje na terenie wsi – Poręba Spytkowska podczas wywiadówek szkolnych.
Radna Jadwiga Kramer w nawiązaniu do przedstawionych sugestii Pana radnego Smołuchy
zwróciła się z pytaniem: Czy w ten ramowy Program Zdrowia na lata 2009-2013 można
zapisać takie zadania jak:
• zapewnienie opieki dla osób chorych terminalnie przez utworzenie (społecznego)
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL-u) na bazie pomieszczeń w starym szpitalu
przy ulicy Kościuszki 33?
• utworzenie ośrodka dziennego dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i
fizycznym przy SP ZOZ w Brzesku. Na powyższą okoliczność odczytała pismo
następującej treści, które należałoby skierować do Starostwa Powiatowego w Brzesku:
Cytat” Radni Rady Miejskiej w Brzesku widzą potrzebę otwarcia w naszym mieść*; Domu
Dziennej Opieki nad osobami z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Jest to
nasza powinność wobec tych, którzy w żaden sposób nie korzystają z dobrodziejstwa życia w
rozwiniętej cywilizacji. Chodzi o takie osoby, które są w pełni zdane na pomoc innych,
najczęściej rodziców.
Niewyobrażalne poświęcenie ich dla dobra tych najbardziej niezaradnych życiowo istot,
zasługuje na uwagę władzy, aby stworzyć warunki umożliwiające przejęcie kilku -godzinnej
opieki nad nimi i rehabilitacji w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Staraniem gminy
Brzesko, gmin ościennych, starostwa powiatowego i ZOZ, byłaby możliwość utworzenia
takiego Domu Dziennej Opieki np. w budynku starego Szpitala , będącego w gestii powiatu,
mającego dojazd od ul.ul. Kościuszki i Ogrodowej. Każda gmina ma środki na opiekę
społeczną, a wśród zadań - tworzenie i prowadzenie takich placówek. Można skorzystać ze
środków PFRON-u, można sięgnąć po fundusze unijne, zredukować koszty dowozu dzieci do
przedszkoli i szkół specjalnych i przeznaczyć je na finansowanie takiej placówki tu na
miejscu, bez dalekich, wielogodzinnych dowozów. Gdyby połączyć siły, to zorganizowanie
takiej placówki byłoby możliwe w bieżącym roku tak, aby od nowego 2010 roku można j ą
sfinalizować przez zapisanie w budżetach tych jednostek odpowiednich środków na
wyposażenie i prowadzenie takiej placówki i byłby czas na pozyskanie środków z zewnątrz.
Przy takim montażu finansowym nie powinno zabraknąć środków na finansowanie takiego
Domu. W/g nas, rolę koordynatora w tej sprawie winien przejąć Starosta, którego pragniemy
zainteresować tym tematem, a za jego pośrednictwem Radę Powiatu, zaś aktywne włączenie
się w to zadanie PCPR zapewniłoby powodzenie całej sprawie. Inicjatywa ta, w sferze
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pomysłu spotkała się z życzliwym przyjęciem przez Burmistrza Brzeska Pana Grzegorza
Wawrykę, który jest otwarty na współprace w tej sprawie.Jako społeczeństwo cywilizowane
jesteśmy zobowiązani świadczyć pomoc najsłabszym, którzy nie z wyboru czy własnej woli
są skazani na pomoc innych. W żaden sposób ich kalectwo i nieporadność nie są skutkiem
„złego prowadzenia się" w przeszłości, ani same nie dokonały wyboru życia na marginesie”.
Koniec cytatu.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk, który poinformował, że
zwróci
się
o
zajęcie
stanowiska
przez
Radę
Miejską
w sprawie utworzenia w Brzesku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Radny Adam Smołucha poinformował, że jest zamysł utworzenia dziennego ośrodka dla
dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Aby taki ośrodek mógł powstać
musi być odpowiednia baza lokalowa oraz odpowiednie osoby czyli zespół do tego celu. W
związku z czym przystąpiono już do stworzenia takiego zespołu i do utworzenia takiego
ośrodka. SP ZOZ w Brzesku otrzymał takie deklaracje, że będzie możliwe od II półrocza
finansowanie takiego ośrodka. Trudno powiedzieć, czy te deklaracje zostaną podtrzymane, w
związku z obecną sytuacją gospodarczą na rynku. Jest taka propozycja, aby taki ośrodek
powstał przy SP ZOZ w budynku przy ulicy Kościuszki 68, ponieważ przy tym budynku
funkcjonuje rehabilitacja.
Przewodnicząca Komisji Apolonia Warzecha zapoznała członków komisji
z pismem z dnia 18 lutego 2009 roku Fundacji Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św.
Łazarza
w
Szczepanowie
ul.
Jana
Długosza
42
w sprawie poprawy opieki lekarskiej chorych na białaczkę, którzy leczą się
w Klinice Hematologii w Krakowie, wg załącznika do protokołu. Zwróciła się
z prośbą o utworzenie w Brzesku Poradni Onkologicznej i Hematologicznej na trenie SP ZOZ
Brzesko.
Po dyskusji i analizie komisja podjęła następujące opinie i wnioski :
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo z dnia 18 lutego 2009 roku Fundacji
Edukacji i Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Szczepanowie ul. Jana Długosza 42 w
sprawie poprawy opieki lekarskiej chorych na białaczkę, którzy leczą się w Klinice
Hematologii w Krakowie.
W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Brzesku znak: Z.AS.0718-25/08 z dnia 05
grudnia 2008 roku w sprawie opracowania Powiatowego Programu Zdrowia na lata 20092013, komisja prosi o ujecie w w/w Programie następujących problemów:
1) Wprowadzenie i upowszechnienie Programów Profilaktycznych z zakresu:
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wczesnej wykrywalności nowotworów, a w szczególności nowotworu jelita grubego, szyjki
macicy, sutka u kobiet,
programów szczepień dla dzieci przeciw meningokokom,
programów wykrywania wad postawy u dzieci,
programów zapobiegania i zwalczania próchnicy u dzieci.
2) Utworzenie ośrodka dziennego dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i
fizycznym przy SP ZOZ w Brzesku.
3) Zapewnie opieki dla osób chorych terminalnie przez utworzenie Zakładu OpiekuńczoLeczniczego na bazie pomieszczeń w starym szpitalu przy ulicy Kościuszki 33.
4) Utworzenie Poradni Onkologicznej i dziennego Ośrodka Chemioterapii
w SP ZOZ Brzesko.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Komisja zawnioskowała do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska przez
Radę Miejską w Brzesku w sprawie utworzenia w Brzesku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
(ZOL- u)
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Ojczyk poinformował, że jest taka potrzeba aby
wprowadzić ankietę dotyczącą satysfakcji badania obsługi petentów w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej i jednostkach podległych Gminie Brzesko.
Po analizie komisja podjęła następujący wniosek:
Komisja widzi potrzebę wprowadzenia ankiet badania satysfakcji petentów
w jednostkach podległych Gminie Brzesko. Głosowano : 5 głosów za, przeciw 0, 1
wstrzymującym się od głosu.
Ad. 3
Sprawozdanie z realizacji zadań
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok
2008.
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Pabian omówiła
sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008, wg załącznika do
protokołu.
Radna Mieczysława Klimek zwróciła uwagę na fakt, że Pani Kozak członek Komisji ds
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszka od pewnego czasu w Krakowie. W
związku z czym zwróciła się z pytaniem: Czy uczestniczy w pracach tej komisji?
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Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Pabian udzieliła
odpowiedzi informując, że od roku czasu Pani Kozak nie uczestniczy w pracach tej komisji.
Zostało wystosowane do niej pismo. Jeśli nie będzie nadal brała udziału w pracach komisji to
zostanie skreślona.
Ad. 5
Sprawy bieżące i wolne wnioski – rozpatrzenie pism skierowanych do komisji,
zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Spraw bieżących brak.
Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i
Rodziny Apolonia Warzecha podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.
Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
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Posiedzenie trwało od godziny 12 do godziny 15 .
Protokołowała
Bogumiła Łanocha
Przewodnicząca Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny
Rady Miejskiej w Brzesku
Apolonia Warzecha
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