
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 2 / 15 w dniu 26 stycznia 2015 roku

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista
obecności  członków  Komisji,  lista  zaproszonych  gości  oraz  wnioski  z  posiedzenia  w
załączeniu.  Posiedzenie  rozpoczęło  się  o  godz  14  00 zakończyło  o  godz  16  00.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  planów pracy  Komisji  Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok.
3.Funkcjonowanie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w  Opolu  z  siedzibą  w
Kędzierzynie-Koźlu – badania profilaktyczne dzieci i młodzieży.
4.Omówienie  utworzenia  na  terenie  województwa  opolskiego   bazy  dla  helikopterów
sanitarnych.
5.Możliwość  dofinansowania  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych  (zakup  sprzętu
medycznego)  wojewódzkich  i  powiatowych  jednostek  ochrony  zdrowia  województwa
opolskiego ze środków Unii Europejskiej.
6.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Apelu  Sejmiku  Województwa
Opolskiego  w  sprawie  utworzenia  na  terenie  województwa  opolskiego  bazy  Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
7.Sprawy różne. 

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

N.Krajczy – otrzymali  Państwo projekt  planu pracy naszej  Komisji,  czy akceptujemy ten
projekt, czy są jeszcze jakieś propozycje.

J.Wilczyńska – proponuję poszerzenie planu pracy o punkt dot. rozwoju usług medycznych w
Stobrawskiej Strefie Rekreacji i Rehabilitacji – w miesiącu lutym.

*  po przyjęciu propozycji poszerzenia planu pracy o punkt dot. Stobrawskiej Strefy
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli plan pracy Komisji na 2015 rok. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych
Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok.

N.Krajczy  –  przyjęliśmy  plan  pracy  naszej  Komisji  i  pozostałe  Komisje  na swoich
posiedzeniach  przyjęły  plany  pracy  na  2015  rok.  Te  plany  są  załącznikami  do  projektu
uchwały,  który  będzie  przyjmowany  na  najbliższej  sesji  Sejmiku,  a  my  mamy  do
zaopiniowania projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji.

*Członkowie  Komisji  jednogłośnie  pozytywnie  zaopiniowali  projekt  uchwały  –
wniosek w załączeniu. 

Funkcjonowanie  Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny  Pracy  w  Opolu  z  siedzibą  w
Kędzierzynie-Koźlu – badania profilaktyczne dzieci i młodzieży.

Helena Kozłowska – dyrektor Ośrodka – celem WOMP jest ochrona zdrowia pracujących,
sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracującymi, kontrola zdrowia pracujących, jest to m.in.
rozpoznawanie  chorób  zawodowych,  diagnostyka  i  leczenie  chorób  parazawodowych,



opracowywanie i  realizacja programów z zakresu profilaktyki  i  promocji  zdrowia,  nadzór
merytoryczny  nad  podstawowymi  jednostkami  ochrony  zdrowia  oraz  szkolenia  kadry
medycznej.  Rodzaj  i  zakres  udzielanych  świadczeń  obejmuje  też  usługi  z  zakresu
podstawowej  profilaktyki  m.in.  badania  wstępne  i  okresowe  pracowników,  badania  osób
zatrudnionych  na szczególnych  stanowiskach,  gdzie są  narażeni  na działanie szkodliwych
czynników,  badania  kandydatów  na  kierowców,  pracowników  ochrony  mienia,  osób
ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną. W ramach kontraktu z NFZ WOMP
oferuje  usługi  w zakresie  ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  w wielu specjalnościach,
zabiegi  rehabilitacyjne  oraz  w  zakresie  poz  porady  lekarza  pierwszego  kontaktu,  opiekę
pielęgniarki  środowiskowej,  usługi  gabinetu  zabiegowego.  Ośrodek  współpracuje  z
Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, z Instytutami w Sosnowcu i w Lublinie oraz Kliniką
Chorób  Zawodowych  AM  we  Wrocławiu.  Personel  uczestniczy  w  ogólnopolskich
sympozjach i programach dot. ochrony zdrowia pracujących, organizuje konferencje naukowe
i szkoleniowe. Ośrodek zatrudnia 53 osoby ( na 50 etatach) na umowach o pracę oraz 12 osób
na umowach cywilno-prawnych. W tej grupie 13 osób to lekarze i 12 lekarzy na kontraktach,
inny personel wyższy 6 osób, pielęgniarki 17, inny personel medyczny 7 osób, pracownicy
administracyjni i księgowi 6 osób i pracownicy gospodarczy 4 osoby. Struktura przychodów –
w 2013 roku dotacja samorządu województwa wynosiła 2 mln zł, środki z NFZ 1.595,262,
przychody  od  osób  fizycznych  587.055  przychody  z  zakładów  pracy  353.708 oraz  inne
297.446.  W  roku  2014  za  11  miesięcy  przychody  wynosiły  1.897,500  z  samorządu
województwa 1.277,864 z NFZ, 531,523 od osób fizycznych i inne 158.702. W latach 2010 –
2014 jednostka notowała ujemny wynik finansowy, który jest wynikiem obniżeniem dotacji
samorządu województwa na zadania z zakresu medycyny pracy. Główną przyczyną ujemnego
wyniku finansowego za miesiąc listopad jest znaczny wzrost badań uczniów finansowanych z
dotacji,  liczba  tych  badań  była  najwyższa  od  10  lat.  Badania  profilaktyczne  uczniów  i
studentów  podejmujących  naukę  na  terenie  województwa  opolskiego  to  zadanie  własne
samorządu województwa i na realizacje tego zadania WOMP otrzymuje dotację z samorządu
województwa. W roku 2010 wykonano 5003 takie badania, a w roku 2014 (do 30.11.) 6030.
My nie czekamy tylko na dotację, wypracowujemy także środki własne, ale zwracamy się z
apelem do Zarządu Województwa, aby dotacja z samorządu województwa nie była z roku na
rok obniżana, bo nie jesteśmy w stanie sfinansować działalności jednostki. Nie mamy wpływu
na ilość badań uczniów. W województwie opolskim jest 8 956 uczniów ( 6 tyś w technikach,
3 tyś w zawodówkach, 4 tyś w LO), z tej liczby 70 % podejmuje naukę na studiach. My ściśle
nadzorujemy wykonywanie  tych  badań  i  badamy już  te  osoby,  które  przejdą  rekrutację,
kiedyś  uczeń  był  badany  nawet  trzykrotnie,  teraz  jest  badany  po przyjęciu  do  szkoły,
współpracujemy w tym zakresie z Kuratorium Oświaty.

N.Krajczy – mieliśmy wątpliwości,  czy nie dochodzi  do takiej  sytuacji,  że uczniowie są
badani wielokrotnie, ale pani dyrektor wyjaśniła, że badania następują dopiero po rekrutacji.

R.Kolek – ilość uczniów ostatniej klasy maturalnej równa się ilości badań i ta ilość przekracza
możliwości WOMP-u.  Ogranicza też kwota ryczałtowa 200 zł za badanie kierowcy. Lekarze
się  cieszą,  bo  wzrosła  cena  jednostkowego  badania,  ale  dla  WOMP-u  jest  to  ogromny
problem. Sprawa była omawiana na Konwencie Marszałków i był wniosek o zweryfikowanie
ustawy, bo trzeba się zastanowić, czy taka ilość badań jest potrzebna.

N.Krajczy – czy my na to możemy mieć jako Komisja Zdrowia jakiś wpływ.

H.Kozłowska –  jest  to  specyficzna  grupa  uczniów szkół  ponadgimnazjalnych,  prace  nad
zmianą rozporządzenia idą w tym kierunku, aby lekarz medycyny pracy mógł samodzielnie
wykonywać te badania, ale w jakim kierunku pójdzie nowelizacja, to nie wiadomo.

S.Tubek – czy jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, to jednostka będzie się bilansować?



H.Kozłowska – na nasze finansowanie nie wystarczy środków.

S.Tubek – to samorząd województwa finansuje swoje zadania własne, czy nie?

H.Kozłowska – finansuje, ale nie w całości.

N.Krajczy – czy możemy jako Komisja zająć  stanowisko w tej sprawie,  Panie Marszałku
uczestniczy  Pan  w  Konwentach  Marszałków  i  proszę  poruszyć  taki  temat,  że  są
wątpliwości w stosunku do badań kierowców.

*Członkowie Komisji przyjęli informacje i sformułowali wniosek o zwiększenie dotacji
dla WOMP-u.
Omówienie  utworzenia  na  terenie  województwa  opolskiego   bazy  dla  helikopterów
sanitarnych. 
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa
Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
N.Krajczy – utworzenie bazy dla helikopterów sanitarnych w naszym województwie wynika
nie z jakiegoś chciejstwa, jest to dla nas sprawa niezbędna. Z Wrocławia, z Gliwic lub z Łodzi
czas dolotu jest zbyt długi. W roku 2012 do województwa opolskiego było ok. 50 lotów, teraz
jest dwa razy więcej. Z czego to wynika, jeśli helikopter przywiezie pacjenta np. do WCM-u,
a tam np. nie ma torakochirurga i trzeba pacjenta odwieźć do Wrocławia to WCM za to płaci,
jeśli wezwie go dyspozytor to WCM tego nie płaci. Niedawno w Nysie mieliśmy przypadek
bardzo  poważnie  poparzonego  lekarza,  który  do  Siemianowic  został  odwieziony
helikopterem, transport  karetką  przy takim silnym poparzeniu trwałby zbyt  długo i  byłby
bardzo bolesny dla pacjenta. Coraz częściej przy sprawach rozpatrywanych w sądach pada
pytanie, czy był wzywany transport lotniczy. Pani Dyrektor Bedrunka przekaże informacje o
możliwościach dofinansowania sor-ów w województwie opolskim, są   takie możliwości  z
unijnych pieniędzy. W Krakowie zostały wprowadzone całodobowe dyżury, są całodobowe
także w Warszawie, wprowadzi je też Wrocław i Gdańsk. Dokupienie jednego helikoptera to
nie problem, u nas jest jeszcze sprawa hangaru, ale może to był lotnisko w Polskiej Nowej
Wsi, są też możliwe inne lokalizacje.
Ireneusz  Sołek  –  przedstawił  informacje  dot.  funkcjonowania  Opolskiego  Centrum
Ratownictwa Medycznego – jeśli chodzi o przedmiot dzisiejszej dyskusji – wzrost wezwań
helikopterów rok do roku wynosi 100% i ilość wezwań będzie wzrastać. Gdybyśmy mieli w
naszym regionie bazę, to będziemy z helikoptera korzystać w większym zakresie i będzie to z
korzyścią dla pacjentów. Zmniejszy się także ilość naszych wyjazdów. Bardzo dobrze, że taki
temat został podjęty.
Jarosław  Kostyła  –  zastępca  ordynatora  SOR-u  w  WCM-ie  –  baza  dla  helikopterów  w
województwie  opolskim  jest  potrzebna.  Zakup,  utrzymanie  helikoptera  i  bazy  jest
finansowane z budżetu państwa. W WCM-ie mamy Centrum Urazowe i tam w większości
powinni trafiać pacjenci, drogą lotniczą w tzw. diamentowym kwadransie, czyli w ciągu 15
minut.  Współpraca  z  lotniczym pogotowiem ratunkowym układa się  nam bardzo dobrze,
transport lotniczy to jest w dzisiejszych czasach wymagany standard. Przy sor-ach są już w
większości lądowiska. Istnieje nieszczęśliwy zapis dot. finansowania wezwania np. z Nysy
pacjent jest odsyłany do WCM-u i za to szpital musi zapłacić. Opolszczyzna leży przy Bramie
Morawskiej,  mamy  lepsze  od  innych  warunki  pogodowe. Średni  czas  dolotu  na  terenie
województwa  to  18  minut,  średni  czas  dolotu  do  WCM-u  to  8  minut.  Jest  rozważana
propozycja przeniesienia bazy z Gliwic do Katowic i wówczas zwiększy się czas dolotu do
nas.
N.Krajczy – zajmuję się tym tematem od 2008 roku. Obecnie Gorzów, Kalisz wystąpiły o
utworzenie  dodatkowych  baz,  w  Koszalinie  jest  dodatkowa  baza,  my  jako  jedyne
województwo nie mamy bazy dla helikopterów sanitarnych.



Sz.Ogłaza – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe to SP ZOZ, którego organem założycielskim jest
Ministerstwo Zdrowia. LPR musiałoby na terenie województwa opolskiego usytuować bazę.
Wielokrotnie o tych sprawach rozmawiałem z dyrektorem Gałązkowskim. Wszystko co dziś
zostało  powiedziane  jest  prawda.  Statystyki  dot.  wezwań  helikoptera  to  zasługa  doktora
Fryzji, który wymógł na dyspozytorach wzywanie do określonych przypadków helikoptera
sanitarnego.  Z  informacji  dotyczących  LPR  wiem,  że nie  mają  możliwości  finansowych
zakupu sprzętu. Kilka lat temu doszło do porozumienia między Prezydentem Zembaczyńskim
i Marszałkiem Sebestą  w sprawie lokalizacji bazy w Polskiej Nowej Wsi. Apel w sprawie
utworzenia bazy jest zasadny, nawet konieczny, ale bez decyzji o zakupie nowego śmigłowca
nic nie będzie. Służby Wojewody w tej sprawie udzielą wszelkiego wsparcia, ale tu decyzje
będzie podejmowało Ministerstwo Zdrowia.
N.Krajczy – tak,  decyzje będą  zapadały na najwyższym szczeblu,  będziemy musieli  z  tą
sprawą  dotrzeć  do  pani  premier  Kopacz,  powinni  się  też  w  sprawę  włączyć  nasi
parlamentarzyści. Te decyzje będą zapadały na poziomie rządu. Powinniśmy też dysponować
analizą ile razy pomimo wezwania helikopter nie przyleciał i to nie tylko ze względu na złą
pogodę.
R.Kolek  –  potrzebne  będzie  ściągnięcie  informacji  dot.  ilości  obciążenia  lotniczego
pogotowia, tj. wezwań helikopterów i odmów przylotu.  Apel Sejmiku uważam za zasadny.
N.Krajczy – zapisy ustawy nakazywały budowy lądowisk dla helikopterów przy szpitalach,
które  mają  szpitalne oddziały  ratunkowe.  Najnowsze informacje mówią,  że budowa tych
lądowisk nie będzie konieczna.
I.Sołek – lotnicze pogotowie i baza dla helikopterów jest uzupełnieniem. Nam głównie chodzi
o czas dostarczenia konkretnego pacjenta do konkretnego szpitala.

*Członkowie Komisji  pozytywnie zaopiniowali  Apel  Sejmiku w sprawie utworzenia
bazy dla helikopterów sanitarnych w województwie opolskim.
Możliwość  dofinansowania  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych  (zakup  sprzętu
medycznego)  wojewódzkich  i  powiatowych  jednostek  ochrony  zdrowia  województwa
opolskiego ze środków Unii Europejskiej.

T.Hanzel  –  przedstawił  informacje  o  możliwościach  finansowych,  jakie  w  ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014  –  2020,
pojawią się i z jakiej puli środków będzie można skorzystać na zadania w obszarze ochrony
zdrowia,  głównie  w  kontekście  omawianego  tematu  tj.  utworzenie  bazy  dla  lotniczego
pogotowia ratunkowego w województwie opolskim. W nowej perspektywie finansowej nie
będzie  środków  na  zakup  sprzętu,  aparatury  medycznej,  znajdą  się  natomiast  sroki  na
poprawienie infrastruktury. Aby uruchomić te środki musi być mapa potrzeb, a na razie jej nie
ma, powstanie na początku 2016 roku.

*Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu/.
Sprawy różne.
N.Krajczy – Komisja Finansów zwróciła się do Komisji Zdrowia z wnioskiem o poparcie
wniosku o zorganizowanie spotkania ( forma spotkania oraz data do ustalenia ), na którym
omówione byłyby różnice w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia w formie spółki i w
formie  sp  zoz-u.  Powinniśmy  przychylić  się  do  takiego  wniosku  i  poprzeć  propozycję
zorganizowania takiego spotkania.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto    dr Norbert Krajczy


