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Uprzejmie  informuję  ,  że  posiedzeniu  Komisji  Zdrowia  Pomocy  Społecznej  
i  Rodziny  Rady Miejskiej w Brzesku odbytym w dniu  23  lutego  2009 roku  podjęte 
zostały następujące wnioski i opinie :

1. Opinia
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.

2. Wniosek
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 2009-
2013, komisja  prosi o ujecie w w/w Programie następujących problemów:
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.

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 Opiekuńczo-
Leczniczego 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.

3. Wniosek
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.

4. 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.

5. Opinia
Komisja  zapoznała  się  i  przyjęła  jednogłośnie  do  wiadomości  sprawozdanie  
z  realizacji  zadań  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii za rok 2008.
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