Protokół Nr 8/2016
z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej
w Brzesku, odbytego w dniu 21 września 2016 roku .

Posiedzeniu

komisji

Komisji.

posiedzeniu

W

przewodniczył
udział

radny

wzięli

Adma

Smołucha

członkowie

komisji

Przewodniczący
oraz

goście

zaproszeni wg. załączonej listy obecności.
1. Adam Smołucha- Przewodniczący komisji;
2. Radna Barbara Borowiecka,
3. Radna Ewa Chmielarz,
4. Radna Maria Kucia,
5. Radna Anna Lubowiecka
6. Radny Grzegorz Kolbusz,
Nieobecny Radny Krzysztof Ojczyk,
Przewodniczący komisji Adam Smołucha przywitał zebranych członków komisji
i przedstawił proponowany projekt porządku posiedzenia komisji, który został
dostarczony w materiałach na posiedzenie komisji. Przedstawiony porządek
posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie jak niżej:
1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców
i opieki medycznej na terenie miasta i gminy Brzesko.(inf.email.)
2. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze
2016 roku.( inf. otrzymali radni w wersji elektronicznej).
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu

22 lipca

2016 r.( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej)
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu wrześniu 2016 r.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Naczelnik Józef Cierniak - Wydział Edukacji Kultury i Sportu;
2. Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka;
Ad. 1 Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców
i opieki medycznej na terenie miasta i gminy Brzesko.(inf.email.)

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował członków komisji, że miała
przybyć na komisję Dyrektor SP ZOZ Brzesko Pani Poseł Józefa SzczurekŻelazko, lecz z powodu obrad sejmu nie mogła dotrzeć na posiedzenie.
Następnie Przewodniczący komisji Adam Smołucha dokonał omówienia struktury
SP ZOZ w Brzesku. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
jest największym podmiotem leczniczym w Powiecie Brzeskim. Pozycja szpitala
jest

równie

mocna

wśród

innych

placówek

powiatowych

województwa

małopolskiego. SPZOZ w Brzesku świadczy bardzo szeroką gamę usług medycznych
poczynając od szerokiej diagnostyki, leczenia ambulatoryjnego, lecznictwa
rodzinnego wraz z rozbudowaną medycyną szkolną, stomatologię, rehabilitację
ambulatoryjną

i

stacjonarną,

leczeniem

psychiatrycznym,

profilaktyką,

ratownictwem medycznym oraz szpitalnym lecznictwem stacjonarnym. Z MOW NFZ
w Krakowie tutejsza placówka ma podpisane następujące rodzaje umów:
-

leczenie

szpitalne

w

ramach,

której

działa

Oddział

Anestezjologii

i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii
i Pododdziałem Geriatrii, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii
Urazowo

–

Ortopedycznej,

Oddział

Dziecięcy,

Oddział

Ginekologiczno

–

Położniczy z Pododdziałem noworodkowym, Oddział Urologii, Oddział Chorób
Płuc oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- ambulatoryjna

opieka

specjalistyczna

(umowy

zawarte

w

30

zakresach

świadczeń specjalistycznych) wraz badaniami diagnostycznymi kosztochłonnymi
(gastroskopia, kolonoskopia, Badanie Tomografii Komputerowej),,
- rehabilitacja lecznicza, w ramach, której działa Oddział Rehabilitacji
Ogólnoustrojowej

z

Pododdziałem

Rehabilitacji

Neurologicznej,

Ośrodki

Leczenia Dziennego (Rehabilitacja Ogólnoustrojowa, Rehabilitacja dla Dzieci
z

Wadami

Rozwojowymi,

ambulatoryjne

w

ramach

Rehabilitacja
Poradni

Kardiologiczna)

Rehabilitacyjnej

i

oraz

Działu

leczenie

Usprawniania

Leczniczego,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w ramach, której działa
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Leczenie Ṡrodowiskowe (domowe), Poradnia
Leczenia

Uzależnień

i Współuzależnienia

oraz

Oddział

Dzienny

Terapii

Uzależnień od Alkoholu,
-

leczenie

stomatologiczne

w

ramach,

której

działają

trzy

gabinety

stomatologiczne w Brzesku, Woli Dębińskiej oraz w Jadownikach,
- podstawowa opieka zdrowotna, w ramach, której oprócz opieki lekarskiej
lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej jest

realizowana nocna i świąteczna opieka medyczna oraz medycyna szkoła przez
pielęgniarki szkolne w szkołach na terenie miasta Brzeska oraz Powiatu
Brzeskiego,
- opieka pielęgniarska długoterminowa,
- programy lekowe - w ramach tego zakresu realizujemy, jako jeden

z 5

podmiotów w Małopolsce leczenie schorzeń reumatologicznych nowoczesnymi
terapiami z użyciem leków biologicznych,
-

świadczenia

odrębnie

kontraktowane

w

ramach,

której

są

udzielane

świadczenia tlenoterapii domowej,
-

profilaktyka w ramach, której wykonywane są badania mammograficzne dla

kobiet oraz przesiewowy program wykrywania raka szyjki macicy,
-

ratownictwo

medyczne

w

ramach,

specjalistyczne w Brzesku

której

działają

oraz w Czchowie oraz

zespoły
zespoły

ratownicze
podstawowe

w Brzesku i w Szczurowej.
Oprócz

powyższej

oferty

usługowej

szpital

realizuję

wiele

programów

profilaktycznych, obecnie między innymi są to:
Programy profilaktyczne realizowane w ramach kontraktu z NFZ:
1.

Badania mammograficzne,

2.

Badania cytologiczne,

3.

Profilaktyka gruźlicy,

4.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Programy profilaktyczne realizowane poza kontraktem z NFZ:
1. Profilaktyka depresji i rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych w obszarze
zdrowia

psychicznego.

Program

edukacyjny

dla

mieszkańców

województwa

małopolskiego na lata 2015 – 2016 – realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego,
2. Realizacja zadania pn.,, Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz
innych uzależnień behawioralnych – realizowany przy wsparciu finansowym m.in.
Gminy Brzesko
3. Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia
w populacji mieszkańców województwa małopolskiego – realizowany z udziałem
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie,
4. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu
o szczepienie przeciwko pneumokokom w Gminie Brzesko w latach 2013 – 2015
finansowanym przez Gminę Brzesko.

Następnie przedstawił dane działalności szpitala w zakresie ilości pacjentów
w roku 2015:
ODDZIAŁY SZPITALNE bez SOR –

liczba hospitalizowanych 10 370

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY – 17 641 porad/ 372 hospitalizowanych
LICZBA ZABIEGÓW OPERACYJNYCH – 2 393
ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO -

594

DIAGNOSTYKA – 453 974
ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH – 160 601 porad
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
MEDYCYNA SZKOLNA –

(m. Brzesko) – 72 727 porad

6 459

ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – 5 742 zrealizowanych wezwań

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Liczba badań (2015 r.)

1. Pracownia Radiologiczna Ogólnodiagnostyczna

32 511

2. Pracownia Mammografii

1 054

3. Pracownia Tomografii Komputerowej

5 200

4. Pracownia USG

8 517

Razem

47 282

Samodzielne Pracownie Diagnostyczne

Liczba badań (2015 r.)

1. Pracownia Endoskopii

1 834

2. Pracownia EKG, Prób Wysiłkowych Serca

5 611

i badań metodą Holtera
3. Pracownia Bronchoskopii

330

4. Pracownia Spirometrii

1 816

Razem

9 591

(Źródło; materiał przygotowany przez SP ZOZ Brzesko).

W dyskusji poruszono:
- konieczności modernizacji bloku operacyjnego;
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, poinformował członków komisji, że
ostatnim

czasem

odbyła

się

wizyta

Ministra

Zdrowia

Pana

Konstantego

Radziwiłła, który wyraził zdanie, iż brzeski szpital wypadł bardzo dobrze,
jako jeden z niewielu powiatowych lecznic nie ma długów, choć oferuje
wielospecjalistyczne leczenie.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na służbę zdrowia
powinny

być

przeznaczane

większe

pieniądze,

bez

względu

kto

rządzi

w państwie. Leczenie jest drogie i kosztowne.
Następnie poruszono sprawę budowy parkingu przy szpitalu.
Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, poinformował, że na ostatniej Radzie
Społecznej przedstawił propozycję w kwestii budowy parkingu. Aby każdy co
roku tj. powiat brzeski 50% pozostałe samorządy powiatu brzeskiego 50%,
wówczas

co

roku

jakiś

fragment

parkingu

zostałby

zrobiony.

Burmistrz

zadeklarował, iż wygospodaruje pewną kwotę pieniędzy na budowę parkingów
przy szpitalu.
Radna Maria Kucia, dodała, że pacjentami w brzeskim szpitalu są mieszkańcy
z całego powiatu. Gdyby każdy samorząd przeznaczył pewną kwotę na parking
byłoby dobrze.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha, dodał, że w działalności szpitala
oraz przy całym rozwoju szpitala, muszą również pomyśleć o pracownikach.
Blisko tysiąc osób jest zatrudnionych w szpitalu – (700 na umowę o prace).
Odnowiono hol, zmieniło to wizerunek szpitala. Następnie poinformował, że po
Światowych Dniach Młodzieży szpital otrzymał od Wojewody Małopolskiego na
wypożyczenie karetkę reanimacyjną w pełnie wyposażoną. Jest to Mercedes
z wyposażeniem z najwyższej półki( koszt takiej to około 400.000,00 zł.)
karetka ta będzie jeździła na terenie miasta.
Radna Barbara Borowiecka, poinformowała, iż dostarczono jej pismo od osób,
które opiekują się Panią M. Radna odczytała pismo. Pani M. prawdopodobnie
chorą psychicznie i w pewnym stopniu jest upośledzona umysłowo. Nie ma
środków na opłatę mieszkania, które otrzymała po rodzicach oraz na jedzenie.
Radna poinformowała, że

Przewodniczący komisji Adam Smołucha, odpowiedział, że należy zarejestrować
tą osobę w ośrodku Środowiskowym Leczeniu Psychiatrycznym w pawilonie, gdzie
jest ośrodek leczenia uzależnień.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego komisji zakresu działalności SP ZOZ
w Brzesku na poszczególne rodzaje świadczeń, które są realizowane dla
mieszkańców,

Komisja pozytywnie jednogłośnie ocenia funkcjonowanie SP ZOZ,

ocenę zdrowotności mieszkańców i opieki medycznej na terenie miasta.
Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o wsparcie idei budowy parkingów
przy SP ZOZ. Głosowano jednogłośnie.

Ad. 2 Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za I półrocze
2016 roku.( inf. otrzymali radni w wersji elektronicznej).
Skarbnik Gminy Celina Łanocha, dokonała omówienia informacji dot. wykonania
budżetu Gminy Brzesko za I półrocze 2016r. pytań i uwag brak.
Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Brzesko
za I półrocze 2016r.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu

22 lipca

2016 r.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie protokół z dnia 22 lipca został
przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów
uchwał na sesję RM w miesiącu wrześniu 2016r.
Przewodniczący komisji Adam Smołucha odczytał pisma oraz wnioski skierowane
na komisję.
Komisja zapoznała się z wnioskami do budżetu Gminy Brzesko na rok 2017:
Osiedla Kościuszki-Ogrodowa, Osiedla Kopaliny-Jagiełły, Sołectwa Szczepanów,

Osiedla Brzezowieckie, Osiedla Zielonka oraz wnioskami mieszkańców Pana H.A
oraz Pana S.C.i przyjęła je do wiadomości. Głosowano jednogłośnie.
Po zapoznaniu się z pismem Pani J.P z Jadownik w sprawie szkód spowodowanych
przez dziki komisja przekazuje sprawę do Burmistrza Brzeska w celu podjęcia
interwencji. Głosowano jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.
Obrady trwały od godz. 13.00-15.10

Przewodniczący Komisji Zdrowia
Pomocy Społecznej
i Rodziny Rady
Miejskiej w Brzesku

Adam Smołucha
Protokół opracowała:
mgr Joanna Szczepka
Inspektor UM w Brzesku

