
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 3 / 15 w dniu 23 lutego 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 dr Norbert Krajczy.

Porządek obrad: 

1.Zabezpieczenie  mieszkańców  województwa  opolskiego  w  zakresie  usług  opiekuńczo-
leczniczych ( opieka hospicyjna, osoby wykluczone, osoby bezdomne). Działalność Caritasu,
organizacji pozarządowych, schronisk dla nieletnich i domów dla samotnych matek i ich rola
w niwelowaniu dysfunkcji społecznych.

2.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Opolskiego  Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej:

* Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,

* SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,

* Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

* Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu zs. w Kędzierzynie-Koźlu,

* Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach,

* Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im.św.Jadwigi,

* Publicznego ZOZ Wojewódzkie Centrum  Medyczne w Opolu,

* Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu,

* Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

* Opolskiego Centrum Rehabilitacji Korfantowie.

4.Sprawy różne.

*  do  porządku  obrad  wprowadzono  dodatkowy  punkt  –  zaopiniowanie  projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – poszerzony porządek obrad przyjęto w
głosowaniu jednogłośnie. 

Zabezpieczenie  mieszkańców  województwa  opolskiego  w  zakresie  usług  opiekuńczo-
leczniczych  (  opieka  hospicyjna,  osoby  wykluczone,  osoby  bezdomne).  Działalność
Caritasu, organizacji pozarządowych, schronisk dla nieletnich i domów dla samotnych
matek i ich rola w niwelowaniu dysfunkcji społecznych.
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A.Różycki –– informację opracowano w Obserwatorium Polityki  Społecznej Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej, w ramach którego  przez 4 lata, w ramach specjalnego projektu,
pracował zespół opracowujący analizy i inne materiały dot. zakresu działalności Ośrodka. 
Przedstawiony  materiał  zawiera  opis  form  stacjonarnej  opieki  tj.  działalność  zakładów
opiekuńczo-leczniczych,  hospicjów,  domów  pomocy  społecznej oraz  placówek
zapewniających  całodobową  opiekę  osobom  niepełnosprawnym,  chorym  i  osobom  w
podeszłym wieku, a także opis innych form opieki  tj.  środowiskowe domy samopomocy,
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych w domu, działalność Caritasu Diecezji
Opolskiej, schronisk dla bezdomnych, domów dla samotnych matek. Świadczenia opiekuńcze
i pielęgnacyjne wobec osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych realizują w
województwie  opolskim  różne  podmioty  i  instytucje.  Łącznie  z  pomocy  w  formie
stacjonarnej oraz świadczonej u chorego w domu korzysta w województwie opolskim prawie
12 tysięcy osób ( w formie stacjonarnej prawie 4 tysiące, w miejscu zamieszkania lub innych
miejscach  ponad  8  tysięcy  mieszkańców.  W  województwie  opolskim  na  10  tysięcy
mieszkańców przypada 123 miejsca opieki i pielęgnacji ( od 280 w powiecie głubczyckim do
56  w  powiecie  krapkowickim).  W ostatnim  czasie  w  województwie  opolskim  znacząco
wzrosła  liczba  osób  niepełnosprawnych,  chorych,  objętych  opieką  hospicjów  i  opieką
długoterminową w m miejscu zamieszkania. Wzrósł czas oczekiwania na miejsce w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym i tych miejsc jest ciągle za mało.  Zmalała natomiast kolejka osób
oczekujących na miejsce w hospicjach stacjonarnych lub domowych, natomiast ciągle jest
kolejka do tego typu usług w domu chorego.
N.Krajczy – na jakiej podstawie mówi pan,  że nie ma kolejek do hospicjów, bo ja jestem
praktykującym lekarzem i mam inne informacje.
A.Różycki – dane w materiale pochodzą z informacji z Oddziału Opolskiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
N.Krajczy  - od 25 lat jestem dyrektorem szpitala i powiem, że 25 – łóżkowe hospicjum nie
załatwia  sprawy.  My  niejednokrotnie  trzymamy  na  drogich  łóżkach  przewlekle  chorych
pacjentów w oczekiwaniu na miejsce. Także na łóżko na intensywnej terapii czeka się trzy
tygodnie na respiroterapii. Jest też problem z opieką nad chorym w domu, bo w trudnych
przypadkach rodzina nie jest w stanie sobie poradzić z podawaniem leków, zabiegami itd.
A.Różycki – ale w województwie opolskim i tak w tym zakresie sytuacja jest lepsza niż w
innych częściach kraju.
Ks. Arnold Drechsler – Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej - 3 kwietnia 1995 roku – czyli 20
lat temu – dyrektor Norbert Krajczy napisał, że Stacja Caritas jest najlepszą formą opieki nad
ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi. Powiem, że po 20 latach sytuacja ze stacjami Caritasu
ma się dobrze. Z form opieki domowej korzysta  13 tysięcy osób, z opieki długoterminowej 1
tysiąc  osób,  z  opieki  paliatywno-hospicyjnej  ok.  900  pacjentów.  W  60  gminach  działa
wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego.  Rola  własnego  mieszkania  w  życiu  chorego  w
ostatnim  czasie  wzrasta,  dlatego  wyposażamy  mieszkania  w  niezbędny  sprzęt  (  łóżka
specjalistyczne,  materace  odleżynowe,  balkoniki  itp.),  dysponujemy  15  tysiącami  takich
urządzeń. Chciałbym zgłosić postulat, poprosić o fundusze, może warto zastanowić się nad
ogłoszeniem roku socjalnego, w którym te sprawy byłyby mocniej nagłośnione. W każdym
roku  mamy  140  absolwentów  fizjoterapii.  Nasze  pielęgniarki,  które  świadczą  usługi  w
domach ( 180 takich pielęgniarek) są   w stanie wziąć  ze sobą  do samochodu absolwenta
zawodów medycznych, który świadczyłby swoje usługi w domu chorego wraz z pielęgniarką.
Ogłoszenie roku socjalnego miałoby ogromne znaczenie dla zwrócenia większej uwagi na ten
bardzo ważny problem społeczny.
Katarzyna Dera – Stowarzyszenie Hospicjum Betania – nasze hospicjum funkcjonuje dwa
lata, dysponujemy 14 łóżkami, ciągle zmagamy się z NFZ, cały czas mamy nadwykonania,
brakuje nam środków na opiekę nad chorym w domu, poszukujemy stale sponsorów, aby móc
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rozszerzyć  działalność.  Powinna  być  większa  dostępność  do  tego  rodzaju  usług  oraz
poprawienie  ich  jakości.  Jeśli  Opolszczyzna  jest  jednym  z  najszybciej  starzejących  się
województw, to jak najszybciej  powinniśmy zastanowić  się  nad zmianami, które pozwolą
zmierzyć się z problemem starzejącego się społeczeństwa.
Jerzy Miszkiewicz – Wiceprezes Stowarzyszenia Auxilium w Nysie – ogromnym problemem
są  długie kolejki,  w tym roku raportujemy kolejkę co tydzień.  Przetwarzanie danych trwa
miesiąc, w tym czasie dane przestają być aktualne, bezwład jest ogromny. W 1994 roku dr
Norbert  Krajczy  stworzył  hospicjum w  Nysie.  Od  15  lat  istnieje  stowarzyszenie.  Nasza
działalność opiera się na kontrakcie z NFZ, nasze społeczeństwo jest za biedne, aby za tego
typu usługi ponosić pełną odpłatność. Borykamy się z problemami finansowymi, ciągle brak
środków, drugim problemem są problemy personalne – brak lekarzy. Na ogólny brak lekarzy
w regionie nakłada się problem ciągłego  podwyższania  przez NFZ wymogów w stosunku do
tych lekarzy. Dlatego mamy problem z zatrudnianiem lekarzy. Obecnie w Nysie dysponujemy
12 łóżkami, często zmuszeni jesteśmy robić dostawki, co oczywiście wpływa na pogorszenie
standardów opieki. Jest to jednak konieczne, bo ci pacjenci nie mogą miesiącami czekać, aż
się  zwolni  łóżko.  Większość  pacjentów  to  chorzy  na  nowotwory.  Jest  wiele  problemów
systemowych np. w rozliczeniach znika 1 osobodzień ( pół doby szpital – wypis, pól doby
hospicjum  –  przyjęcie,  lub  dzień  przyjęcia  i  dzień  zgonu  ).  Jest  wiele  problemów  do
rozwiązania,  obszar  w  którym  pracujemy  jest  obszarem  bardzo  trudnym  i
niedofinansowanym.
N.Krajczy – dziękuję bardzo Państwu za to wszystko co robicie i  chylę czoła, jestem pełen
uznania dla Waszej działalności i poświęcenia. Obszar tej działalności medycznej jest bardzo
trudny i  bardzo niedofinansowany.  Dlatego  proponuję,  aby na sesji  Sejmiku w miesiącu
marcu br. ten temat poruszyć, nagłośnić sprawę. Dla fundacji i stowarzyszeń 1 % odpisu od
podatku  stanowi  ważną  część  dochodu  na  działalność,  dlatego  będzie  to  jeszcze  dobry
moment,  aby  zaapelować  –  poprzez  media  –  do  dokonywania  takiego  odpisu.  Nyskie
hospicjum  otrzymywało  wiele  darów  z  zagranicy,  organizuje  koncerty  charytatywne,
współpracuje  z  nim  wielu  wolontariuszy,  także  lekarzy.  Ogłoszenie  Roku  socjalnego  to
bardzo dobry pomysł,  może w ramach unijnych projektów udałoby się pozyskać środki na
współfinansowanie  działań.
R.Kolek  –  ROPS-owi  dziękuję  za  przygotowanie  materiału,  ale  dane  w  nim  zawarte są
dalekie od prawdy, np. pacjentów jest 10 krotnie więcej, zamiast 12 tysięcy jest to na pewno
ponad 20 tysięcy. Dlatego -  zgodnie z wnioskiem Komisji, aby ten punkt był przedmiotem
obrad sesji Sejmiku – musi materiał ulec przepracowaniu, a dane sprawdzeniu i weryfikacji.
Proponuję, aby do tego punktu na sesję włączyć omówienie dwóch interpelacji S.Tubka ( 1.
klaster opieki poszpitalnej, 2. przedłużający się pobyt w szpitalu ).
N.Krajczy – o klastrze powinniśmy rozmawiać w szczegółach na Komisji.
S.Tubek – pacjent ląduje na SOR, a to pracownik socjalny powinien przyjechać i załatwić
sprawę w domu chorego.
A.Dreschler  –  naszym  chlebem  powszednim  jest  borykanie  się  z  wadami  systemu
kontraktowania  usług medycznych  (  skala  Bartera  od 0 –  40  pkt.  NFZ nie  znalazł  siły,
koncepcji, ani potrzeby aby podzielić pacjentów na grupy wg tej punktacji, bo jest zasadnicza
różnica między pacjentem leżącym i tylko wodzącym oczami, a pacjentem, który idzie na
spacer ).
R.Kolek – nasz Opolski Oddział NFZ nic nie może w tej sprawie zrobić,  to są  sprawy o
których rozwiązanie trzeba apelować do Warszawy do Ministerstwa.
N.Krajczy – my jesteśmy przekonani  o poważnych problemach z jakimi się  borykacie w
waszej pracy, o słuszności zgłaszanych postulatów.
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Model  opieki  geriatrycznej  –  M.Wójciak  –  przedstawił  prezentację  –  koncepcja
funkcjonowania spółki Stobrawskie Centrum Medyczne – SCM ma w ofercie szeroki zakres
usług  medycznych  jest  to  m.in.  leczenie  szpitalne,  ambulatoryjna  opieka  specjalistyczna,
medycyna  rodzinna,  dzienny  ośrodek  opieki  geriatrycznej,  rehabilitacja  geriatryczna,
reumatologiczna i pulmonologiczna, centrum medycyny zdalnej i teleopieki ( zlokalizowana
w Kup ). Około 300-400 tyś zł co roku dokładamy do geriatrii, z powodu źle wycenionych
procedur.  Szpital  powiatowy  w  Namysłowie  nie  prowadzi  opieki  nad  pacjentami  w
podeszłym wieku, ma jedynie 12 łóżkowe hospicjum.
R.Kolek – koncepcja funkcjonowania Centrum jest rozległa,  zawiera szeroki zakres usług
medycznych i jest niezbędna dla tego terenu. Trzeba podjąć działania w zakresie rozwoju tej
jednostki. W szpitalu w Pokoju jest 99 % obłożenie łóżek. Moje zdanie jest takie, że należy
wejść w spółkę z Gminą Pokój, Gmina do spółki wniesie aportem grunty i należy poszukiwać
inwestora. Zarząd Województwa jest za takim rozwiązaniem, za takim kierunkiem rozwoju.
Województwo nie posiada środków i dlatego powołano spółkę, wyposażono ją w majątek,
aby mogła sięgać samodzielnie po środki.
S.Tubek – czy jest szansa na przejecie kontraktu na usługi medyczne z Suchego Boru.
N.Krajczy  –  Komisja  jest  przychylna  tym  działaniom, na  rynku  pracy  nie  ma  lekarzy
geriatrów, pomimo tego, że skrócono ścieżkę specjalizacji w geriatrii, która teraz wynosi do 2
lat. Pomimo tego nie ma zainteresowania resortu, ani samych lekarzy tą specjalizacją.

*Członkowie Komisji przyjęli informacje – wniosek w załączeniu

 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalne.
I.Podobińska – przedstawiła projekt uchwały ( w załączeniu ).

*Członkowie Komisji  pozytywnie (  5 głosami za )  zaopiniowali  projekt  uchwały –
wniosek w załączeniu.

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Opolskiego  Centrum
Rehabilitacji w Korfantowie.
R.Kolek – zmiany w statucie mają charakter porządkujący i zawierają uaktualnienie struktury
jednostki m.in. rozszerzenie działalności oraz wykreślenie nieaktualnych zapisów.

*Członkowie Komisji  pozytywnie (  6 głosami za )  zaopiniowali  projekt  uchwały –
wniosek w załączeniu.

 Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  powołania
Rady Społecznej:

* Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,

* SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,

* Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,

* Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu zs. w Kędzierzynie-Koźlu,

* Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Głuchołazach,

* Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im.św.Jadwigi,

* Publicznego ZOZ Wojewódzkie Centrum  Medyczne w Opolu,
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* Samodzielnego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu,

* Szpitala Wojewódzkiego w Opolu,

* Opolskiego Centrum Rehabilitacji Korfantowie.

*Członkowie Komisji  pozytywnie ( 6 głosami za )  zaopiniowali  projekty uchwał w
sprawie  powołania  składów  Rad  Społecznych  w  wymienionych  w  tekście  uchwały
wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia ( 10 jednostek ).

Opracowała Przewodniczący Komisji

Jadwiga Moryto     dr Norbert Krajczy
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