
KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia 11 / 15 w dniu 21 grudnia 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  13  30,  zakończyło  o  godz  14  30.  Obrady
prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy według zaplanowanego porządku obrad.

Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Wojewódzkiego
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa
Opolskiego na 2016 rok.
3.Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 rok.
4.Sprawy różne. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  Wojewódzkiego
Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu.
R.Kolek – konieczność dokonania zmian w zapisach statutu tej jednostki spowodowana jest
poszerzeniem kompetencji, są  także zapisy,  które są niezbędne przy kontraktowaniu usług
świadczeń medycznych z NFZ, zapisy dotyczą także przyszłościowych spraw inwestycyjnych
pod utworzenie centrum udarowego w Opolu.
N.Krajczy  –  nie  mam  nic  przeciwko  zmianom  zapisów  w statucie,  ale  zabiegi
endomaskularne są  wykonywane tam, gdzie są  Polsko-Amerykańskie  Kliniki  Serca,  tj.  w
Kędzierzynie-Koźlu  i  w  Nysie,  aby  była  możliwość  stertowania.  Do  godziny  pacjent
powinien znaleźć się na stole, w miejscu, gdzie są te oddziały. Wcześniej przeciwwskazaniem
było to, aby nie robić tych zabiegów tam, gdzie nie ma neurochirurga, teraz jest transport
helikopterem sanitarnym. To ma się odbywać  wg zasady stent i leki w ciągu określonego
czasu. W PAKSie w Nysie w ciągu roku jest ok. 40 takich pacjentów, ale może będzie ich
więcej.  Jest to ogromna szansa dla pacjentów tj.  leczenie do 3 godz od incydentu,  potem
trzeba już zakładać stenta, przywiezienie go po czasie do opola nie ma już sensu. Dyrektor
Buschman mówi, że nie musi być przy tych zabiegach neurochirurg, w Nysie jest chirurgia
naczyniową.
R.Kolek – spodziewam się, że prof. Buschman będzie chciał te zabiegi wykonywać, ale też
będzie tu niezbędna kwestia map zdrowotnych.

*Członkowie Komisji  pozytywnie /  4 głosami za /  zaopiniowali  projekt  uchwały –
wniosek w załączeniu. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  pracy  Sejmiku
Województwa Opolskiego na 2016 rok.
N.Krajczy – wszyscy otrzymaliśmy Plan Pracy Sejmiku na 2016 rok. Taki plan przyjmowany
jest co roku, zawiera propozycje do porządku obrad sesji Sejmiku zgłoszone przez Zarząd
Województwa, przez Departamenty, zawiera też projekty uchwał, informacje i sprawozdania,
które muszą być  z mocy obowiązujących ustaw przyjmowane i opiniowane przez Sejmik.



Każdy plan pracy jest  otwarty i  w ciągu roku ulega zmianom, wprowadzane są  do niego
ważne tematy bieżące oraz wynikające z aktualnych prac samorządu województwa.

*Członkowie Komisji pozytywnie  / 4 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały –
wniosek w załączeniu. 

Omówienie propozycji do planu pracy Komisji na 2016 rok.
N.Krajczy – jak co roku Komisja musi opracować swój plan pracy. Plany pracy wszystkich
merytorycznych Komisji Sejmiku będą  przyjmowane uchwałą na sesji Sejmiku w miesiącu
styczniu.  W związku z  tym  proszę  o  przemyślenie  propozycji  do naszego  planu pracy  i
zgłaszanie ich do Biura Sejmiku, ja ze swojej strony też zaproponuję tematy, proponuję też
odbywanie posiedzeń w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia.

Opracowała Przewodniczący Komisji
Jadwiga Moryto       Norbert Krajczy


