BRM.0012.5.1.2018
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
w dniu 13 lutego 2018 roku od godz. 900 do godz. 1320 w sali nr 418 Urzędu Miejskiego, przy ul.
Granicznej 21.
Osoby zaproszone:
Zastępca Prezydenta Miasta Iwona Krupa, Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej
i Aktywizacji Zawodowej Zdzisława Krygier, Kierownik Oddziału Geriatrii w ZCO Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza Tomasz Misztalski, Wojewódzki Konsultant ds. geriatrii Jarosław
Derejczyk, Kierownik Oddziału Diabetologii w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
Tomasz Szczepanik.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Krystyna Stępień, która powitała wszystkich
obecnych. Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i zaproponowała zmianę polegającą
na przesunięciu: punktu 3 jako punkt 5, punktu 4 jako punkt 3, punktu 5 jako punkt 4, tj.
1.
2.
3.
4.

Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 rok.
Opiniowanie projektów uchwał.
Sprawy wniesione, wolne wnioski – Funkcjonowanie Oddziału Geriatrii i Oddziału
Diabetologii
w
Zagłębiowskim
Centrum
Onkologii
Szpital
Specjalistyczny
im. Sz. Starkiewicza.
5. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej – wyjazd Komisji.

Porządek wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie – wynik głosowania: za – 10, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Ad. pkt1
Protokół z dnia 21.11.2017 r. przyjęto – wynik głosowania: za –9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1,
protokół z dnia 05.12.2017 r. przyjęto – wynik głosowania: za –9, przeciw – 0, wstrzymało się – 1, .
Ad. pkt2
Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok przyjęto bez uwag – wynik głosowania: za – 8,
przeciw – 0, wstrzymało się – 3.
Ad. pkt3
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Druk nr 4 – przedstawiła Zastępca
Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Z. Krygier. Do projektu
wprowadza się autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu: „t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn.
zm.” na zapis: „t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.”. Zmiany polegają na utworzeniu Poradni
Geriatrycznej, wprowadza się też aktualizację aktów prawnych, na podstawie których działa placówka.
Wiceprzewodniczący Komisji R. Harańczyk wyraził zadowolenie, że w strukturach Szpitala
Miejskiego będzie funkcjonowała Poradnia Geriatryczna, jest to ze wszech miar słuszne, pożyteczne.
Wiemy, geriatria jest tą dziedziną medycyny, która się rozwija, ma przyszłość i uruchomienie tej
Poradni pozwoli na pozyskanie nowych przychodów finansowych dla Szpitala. Zwiększy użytkowość,
funkcjonalność całego Szpitala i zwiększy dostęp określonych pacjentów do usług medycznych. Radny
przypomniał, że trzy lata temu w interpelacji międzysesyjnej wnioskował o rozszerzenie w strukturach
Szpitala określonych poradni: gastrologicznej, reumatologicznej, foniatrycznej i geriatrycznej.
Przewodnicząca Komisji K. Stępień podkreśliła, że było też również stanowisko całej Komisji, jeśli
chodzi o konieczność, bądź słuszność powstania takich oddziałów jak diabetologia, czy geriatria.
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Radny G. Jaszczura zapytał o zmianę w paragrafie 1 pkt 3. Rozumie, że nie ma to związku
z wystąpieniem pokontrolnym RIO dot. kontroli w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
i błędów w polityce rachunkowości.
Zastępca Prezydenta I. Krupa zapewniła, że nie ma to żadnego związku z zaleceniami
pokontrolnymi. Następuje tutaj tylko i wyłącznie aktualizacja publikacji aktu prawnego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką– wynik
głosowania: za – 11, przeciw –0, wstrzymało się –0.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Druk nr 14 –
przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Z. Krygier. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Ponadto
dokonuje się aktualizacji publikacji aktów prawnych.
Radny G. Jaszczura zwrócił uwagę na zdanie w uzasadnieniu, które jest niedokończone.
Zastępca Naczelnika Z. Krygier potwierdziła, że brakuje jednego słowa.
Według oceny Wiceprzewodniczącego Komisji R. Harańczyka w paragrafie 8 ust. 3 w punkcie d)
należy przestawić składnię, poprosił o przeanalizowanie tego zapisu.
Zastępca Prezydenta I. Krupa nie zgodziła się z radnym, według jej oceny zapis jest czytelny.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały– wynik głosowania: za – 11,
przeciw –0, wstrzymało się –0.
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części powierzchni
pomieszczeń znajdujących się z Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.
Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na instalację systemu oraz infrastruktury
niezbędnych do rozprowadzania sygnału telewizyjnego oraz radiowego Druk nr 7 – przedstawiła
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Z. Krygier.
W związku z kończącym się okresem na najem pomieszczeń, na potrzeby telewizji szpitalnej, Dyrektor
złożył wniosek o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę części pomieszczeń na powyższy cel.
Radny G. Jaszczura zapytał, czy to jest przedłużenie umowy, czy wchodzi nowy kontrahent?
Zastępca Naczelnika Z. Krygier odpowiedziała, że zgodnie z zasadami musi być przeprowadzone
postępowanie i jeżeli oferta obecnego podmiotu będzie najkorzystniejsza, to pozostanie, a jeżeli inny
podmiot, to przeprowadzi wszelkie prace adaptacyjne i dostosowawcze.
Radny G. Jaszczura zapytał w jaki sposób kontrahent będzie zarabiał?
Zastępca Naczelnika Z. Krygier odpowiedziała, że dotychczas Szpital z tego tytułu uzyskiwał
ok. 20tys.zł. Jakie są zyski tego podmiotu trudno powiedzieć.
Radny G. Jaszczura nie pytał o zyski, ale rozumie, że kontrahent będzie zarabiał z wpłat pacjentów
za telewizję w szpitalu.
Zastępca Prezydenta I. Krupa potwierdziła.
Wiceprzewodniczący Komisji R. Harańczyk podkreślił, że w tym temacie nie są tylko istotne środki
finansowe, które pozyska Szpital, ale to jest wyjście naprzeciw standardów, oczekiwań ze strony
pacjentów.
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Wiceprzewodniczący Rady M. Węgrzynowicz zapytał, czy będzie zachowana ciągłość i pacjenci
nie zostaną pozbawieni telewizji?
Zastępca Prezydenta I. Krupa powiedziała, że jest to robione ze znacznym wyprzedzeniem, więc
takiej sytuacji nie będzie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały– wynik głosowania: za – 11,
przeciw –0, wstrzymało się –0.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/590/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu „Dąbrowska Rodzinka.pl” Druk nr 11 –
przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
Z. Krygier. Zmiany wprowadzane wynikają z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa danych
osobowych wnioskodawców kart programu „Dąbrowska Rodzinka.pl”.
Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały– wynik głosowania: za – 11,
przeciw –0, wstrzymało się –0.
Ad. pkt4
Przewodnicząca Komisji K. Stępień poinformowała, że wpłynęła odpowiedź z Narodowego
Funduszu Zdrowia na pismo Komisji w sprawie poprawy dostępu pacjentów do świadczeń
rehabilitacyjnych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. W opinii Śląskiego Oddziału NFZ poziom
dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych jest wystarczający.
Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Kierownika Oddziału Geriatrii Pana Tomasza
Misztalskiego.
Kierownik T. Misztalski przedstawił ogólną charakterystykę opieki geriatrycznej w formie
prezentację multimedialnej. Następnie opowiedział o zamierzeniach i celach przy tworzeniu oddziału
geriatrii. Pan T. Misztalski wspomniał, że obecnie oddział istnieje gościnnie na oddziale diabetologii,
ale już w ciągu miesiąca się to zmieni na docelowe miejsce i będzie pełny rozruch. Jeśli chodzi o kadrę,
to należy tu zaznaczyć, że sprawnie funkcjonujący zespół to dwa lata i to jest duże wyzwanie, żeby
stworzyć sprawny zespół, bo zdarza się, że nie wszyscy tolerują osoby starsze z ich wszystkimi
przypadłościami.
Radny G. Jaszczura zapytał, czy dobrze rozumie, że problem jest lokalowy?
Pan T. Misztalski odpowiedział, że w tej chwili już nie, bo został już wykonany remont końcowy.
Największym problemem zawsze jest zebrać zespół, ale to już też się tworzy.
Radny G. Jaszczura zapytał, czy w tej chwili jest kontrakt z NFZ?
Pan T. Misztalski odpowiedział, w tej chwili decyzją Pana Ministra Radziwiłła i rządu powstała dla
uzupełnienia braków interny tzw. wielka interna i wszystko w tej chwili kontraktuje się jako internę, tak
samo oddział diabetologii, gastroenterologii, geriatrii. To jest pula finansowana jako oddziały
wewnętrzne. Więc w momencie, kiedy ruszy geriatria, będzie rozliczona jako interna, kiedy geriatria
spowoduje zwiększenie wykonań, wówczas występuje się o nadwykonania, o zwiększenie puli.
Radny G. Jaszczura zapytał, czy są już pacjenci?
Pan T. Misztalski odpowiedział, że dzięki gościnności oddziału diabetologii, jest 7 pacjentów.
Od przyszłego miesiąca, kiedy zostanie przeniesiony, to automatycznie zostanie poszerzony do ilości
tzw. łóżek.
Radny G. Jaszczura odniósł się do wieku podeszłego, który w prezentacji został przyjęty na 65 lat,
z czego to wynika? Czy ma to związek z wiekiem emerytalnym?
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Pan T. Misztalski odpowiedział, że nie ma nic wspólnego z wiekiem emerytalnym. Wynika
to z tego, że powyżej pewnej wartości narasta ilość patologii niesprawności, chorób. Dlaczego
się mówi, że ciśnienie patologiczne jest 140/90 i wyżej, bo od tego zaczyna się zwiększona ilość udarów,
zawałów serca, miażdżyca. To jest odcięcie statystyczne, odcięcia wynikające z procesów naturalnych.
Głos zabrał Wojewódzki Konsultant ds. geriatrii J. Derejczyk, który zaproponował wspólnie
z Panem Tomaszem Misztalskim projekt pod nazwą „Zintegrowana Opieka Geriatryczna” i przedstawił
cele projektu. Intencją autorów jest, aby pacjent na terenie miasta Dąbrowa Górnicza mógł skutecznie
korzystać z dostępnego zasobu medycznego, jak i pomocowo-społecznego. Pan J. Derejczyk
wspomniał, że jest pełne przyzwolenie na realizację projektu ze strony Pana Jerzego Szafranowicza
Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Realizatorzy projektu
to: koordynacja główna – ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, partnerzy konsorcyjni –
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Grupa Blueform (największa
w województwie jeśli chodzi o dynamikę rozwoju i skuteczność w projektach teleopieki), realizatorzy
– cztery wybrane placówki POZ z terenu Dąbrowy Górniczej, grupa interwencyjna, czyli pielęgniarka
i lekarz, rehabilitanci i psycholodzy. Jeśli chodzi o możliwości dofinansowania projektu, to jest na
to około dwóch miesięcy czasu. Pan J. Derejczyk zaznaczył, że bardzo ważne będzie uzyskanie poparcia
dla projektu ze strony Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny K. Dybich poprosił o udostępnienie radnym prezentacji. Radny wyraził poważanie
dla projektu. Jako wieloletni pracownik pomocy społecznej o takich inicjatywach czytał w zakresie
dobrych praktyk pochodzących ze Skandynawii i z zachodu, ogólnie rzecz biorąc. Dlatego jest całym
sercem za i apeluje, żeby się poważnie pochylić nad tym projektem w sensie całościowym.
Pan J. Derejczyk odnosząc się do prośby Pana radnego o udostępnienie materiału zwrócił
się z gorącą prośbą, żeby informacje zawarte w prezentacji pozostały wyłącznie w gronie Komisji.
Radny K. Dybich wycofał swoją powyższą prośbę. Odpowiadając na inicjatywę Pana Jerzego
Derejczyka i Pana Tomasza Misztalskiego, radny zgłosił wniosek wyrażający poparcie Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej dla działań w zakresie projektu „Zintegrowana Opieka
Geriatryczna” – wynik głosowania: za – 9, przeciw –0, wstrzymało się –0.
Zastępca Prezydenta I. Krupa nawiązując do projektu poinformowała, że ten projekt został
przedstawiony Panu Prezydentowi przez Pana Dyrektora i on nosi tytuł „Szansa na zdrowie 65+”. Taki
szkic tego projektu został tu na posiedzeniu omówiony. W najbliższym czasie zbierze się zespół,
bo będzie konieczność nawiązania współpracy z placówkami POZ i z instytucjami działającymi na
terenie miasta, które zajmują się osobami starszymi – takie spotkania robocze będą organizowane.
Obecnie trwają rozważania w jakiej formie, czy program zaakceptowany przez Radę, czy też nie.
Pan Prezydent już poczynił pewne starania, próbował zainteresować projektem parlamentarzystów,
rozmawiał z posłem Warwasem, jest ogromne zainteresowanie i lobbing, żeby udało się to zrealizować.
Radny K. Dybich podkreślił, że z praktyki płynącej przy pisaniu projektów konkursowych,
te wszystkie elementy łącznie z poparciem Komisji, te wszystkie partnerstwa są bardzo istotne
w późniejszym etapie punktowania oceny formalnej i merytorycznej wniosku.
Pan J. Derejczyk dodał, że rozmawiał z Panem Dyrektorem Szafranowiczem o utworzeniu oddziału
i poradni mówiąc o tym projekcie, można było odnieść wrażenie, że jest osobą, która jest pod wpływem
różnych nacisków. Bardzo ważne jest to, żeby za danym szpitalem, danym pomysłem projektowym
ujawniali się jednak politycy, nie tylko radni, ale parlamentarzyści. Nie należy bać się mówić o tym
za pośrednictwem mediów.
Głos zabrał Pan Tomasz Szczepanik, opowiedział o powstaniu oddziału diabetologii w ZCO Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, o jego obecnym funkcjonowaniu, o planach na przyszłość.
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Przewodnicząca Komisji K. Stępień podziękowała Panom doktorom za przyjęcie zaproszenia i za
przedstawienie cennych informacji.
Przewodnicząca przypomniała, że wpłynęły cztery pisma przedsądowe wezwanie do zapłaty dot.
ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza – Komisja przyjęła do wiadomości.
Następnie Przewodnicząca odczytała pismo Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej zapraszające
Komisję do złożenia wizyty w placówce.
Ad. pkt5
W dalszej części posiedzenia radni udali się do Ośrodka, celem zapoznania się z jego
funkcjonowaniem.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej K. Stępień zamknęła posiedzenie.
Przewodnicząca Komisji
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
Krystyna Stępień

str. 5

