Protokół Nr 13/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia
odbytego w dniu 23 września 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 14.30
do godziny 16.00.
W posiedzeniu wzięli udział:
1.Komisja w pełnym składzie
2.Dyrektor NZOZ „Medicus” w Siennie Pani Marianna Śmietanko-Kmieć
Temat posiedzenia:
Ocena funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Ćwik. Powitała przybyłą na
posiedzenie Dyrektor NZOZ „MEDICUS” w Siennie oraz członów komisji. Stwierdziła kworum
do odbycia prawomocnego posiedzenia.
Komisja zapoznała się z pisemną informacją „Godziny pracy Poradni Specjalistycznych przy
SPZZOZ w Lipsku”. Dyrektor NZOZ „MEDICUS” w Siennie Pani Marianna Śmietanko – Kmieć
przedstawiła „Raport z działalności NZOZ za drugie półrocze 2014 roku i pierwsze półrocze
2015 roku”.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennie będący spółką partnerską zapewnia
mieszkańcom gminy Sienno podstawową opiekę zdrowotną poprzez funkcjonujące: Ośrodek
Zdrowia w Siennie i filię w Jaworze Soleckim. W obu ośrodkach wprowadzono pełną
komputeryzację, na bieżąco prowadzone są niezbędne remonty. Budynek ośrodka zdrowia
w Siennie został dostosowany do wymogów SANEPID oprócz windy, co do której przesunięto
termin montażu na 2016 rok. NZOZ obejmuje opieką 5.600 pacjentów, z czego 387 to dzieci do
szóstego roku życia, 2.976 to pacjenci powyżej 65 roku życia.
NZOZ zatrudnia: pięciu lekarzy, dziesięć pielęgniarek, jedną położną, jednego rehabilitanta,
jednego pracownika informatycznego. Zwiększone zostało zatrudnienie lekarza internisty
o trzy godziny tygodniowo.
W okresie drugiego półrocza 2014 roku i pierwszego półrocza 2015 roku przyjętych było 27.294
osób, w tym 5.377 dzieci. Wydano 1.264 skierowania do specjalistów i 415 skierowań do
szpitali, odbyto 438 wizyt domowych.
Podejmowane przez NZOZ działania umożliwiają pacjentom skorzystanie z badań
specjalistycznych na miejscu. Na zaproszenie NZOZ do ośrodka zdrowia w Siennie
przyjeżdżają lekarze specjaliści. Pacjenci mieli możliwość wykonania na miejscu badań
i uzyskania specjalistycznych porad – łącznie 124 osoby w specjalnościach: echo serca,
spirometria, USG: tarczycy, zatok, kręgosłupa, stawów, zatok, badanie dopplerowskie tętnic
szyjnych i tętnic kończyn dolnych oraz badania okulistyczne.
W ramach domowej opieki długoterminowej NZOZ opiekował się 35 pacjentami przewlekle
i obłożnie chorymi w ich domach, od 1 lipca 2014 roku zmniejszono limit o 25 pacjentów.
Opieką objętych jest 893 uczniów we wszystkich szkołach na terenie gminy.
W obydwu szkołach w Siennie funkcjonują gabinety , gdzie wykonuje się szczepienia, badania
profilaktyczne i wykonywana jest fluoryzacja. Na koszt NZOZ prowadzony jest gabinet
rehabilitacyjny wyposażony w specjalistyczny sprzęt, ilość zabiegów rehabilitacyjnych
wynosiła 3.687.

Komisja przekazała zgłaszaną przez mieszkańców gminy potrzebę uruchomienia gabinetu
ginekologicznego. Gabinet ginekologiczny funkcjonował w ośrodku zdrowia przez pewien
okres kilka lat temu. Pacjentki były zadowolone, że mogły skorzystać z porady na miejscu.
Pytają, czy nie można pozyskać lekarza ginekologa do ośrodka zdrowia w Siennie, tym
bardziej, że w sąsiedniej gminie Rzeczniów funkcjonuje gabinet ginekologiczny.
Dyrektor NZOZ „MEDICUS” Pani Marianna Śmietanko-Kmieć poinformowała, iż w ośrodku
zdrowia jest przygotowane pomieszczenie pod gabinet i wyposażenie, ale wyczerpane zostały
limity i nie udało się podpisać umowy z NFZ. Podejmowane są próby pozyskania lekarza ale
ogólnie brakuje specjalistów. Dyrekcja NZOZ prowadzi rozmowy z lekarzami ginekologami,
niektórzy wyrazili zainteresowanie ale tylko w ramach umowy z NFZ, nie są zainteresowani
prywatną praktyką w małych rejonach.
Członek Komisji Krzysztof Sieczka podziękował za dotychczasową przychylność dla spraw
sportu. Zapytał, co spowodowało, że od tego roku lekarz rodzinny odmawia wykonania badań
u sportowców i wydania im zaświadczenia. Wskazał, że inne kluby nie mają z tym problemu.
Dyrektor NZOZ Marianna Śmietanko-Kmieć poinformowała, iż placówka opiera się na
wytycznych Ministerstwa Zdrowia wg których lekarz rodzinny nie ma uprawnień do
wydawania zaświadczeń sportowcom. Obiecała, że przejrzy przepisy, skonsultuje je
z prawnikiem i spróbuje znaleźć jakąś furtkę.
Komisja dokonała podsumowania informacji i stwierdziła, iż podstawowa opieka zdrowotna
funkcjonuje na terenie gminy dobrze, opieką objęci są pacjenci we wszystkich grupach
wiekowych.
Komisja oceniła pozytywnie funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy
Opinia Komisji przedstawiona zostanie na sesji w dniu 28 września br.
Na tym posiedzenie zakończono .

Przewodnicząca Komisji
Beata Ćwik

