Protokół Nr 2/11 z posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych,
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011 r.
w Starostwie Powiatowym w Łobzie,
ul. Konopnickiej 41
Rozpoczęcie obrad godz. 12,00
Zakończenie obrad godz. 13,20
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.
Posiedzenie Komisji otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji pan Ryszard Sarna.
Powitał Członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenie. Na podstawie list
obecności stwierdził quorum.
2. Ustalenie proponowanego porządku obrad
Planowany porządek obrad.
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Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja o realizacji programów zdrowotnych realizowanych w 2010 roku.
Informacja na temat specjalistycznej opieki zdrowotnej w powiecie.
Wnioski i oświadczenia.
Zamknięcie obrad.

Komisja pozytywnie przyjęła porządek posiedzenia.

3.

Informacja o realizacji programów zdrowotnych realizowanych w 2010 roku.

Zofia Makarec powiedziała, że bardzo podoba jej się przedłożona informacja. Dodała, że
program w zakresie profilaktyki astmy trzeba rozpropagować jak najszerzej. Problem astmy
jest za mało rozpropagowany. W programie nie wziął udział nikt z gminy Węgorzyno, Resko i
Radowo. Być może ludzie nie wiedzieli, że taki program jest realizowany. Środki
przeznaczone na realizację tego programu nie zostały wykorzystane.
Wiesław Mały powiedział, że zanim zostanie podjęta decyzja o realizacji danego programu
zdrowotnego, Starostwo występuje do gmin o opinię, czy jest zapotrzebowanie na taki
program. Jeśli opinia jest pozytywna, to program jest realizowany. Ogłoszenia o konkursach
są umieszczane na stronach internetowych Starostwa. Zainteresowanie zakładów p.o.z.
realizacją tych programów jest znikome. Pieniądze nie są duże, a jest dodatkowa praca i
wypełnianie dokumentów.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że pomimo, że jest to konsultowane z gminami, należy
jeszcze rozpropagowywać te programy później, rozwieszać ogłoszenia. Dodał, że czyta prasę
lokalną, ale nie spotkał się z takimi ogłoszeniami. Poza ogłoszeniami w ośrodkach zdrowia,
takie informacje powinny być też zamieszczane w prasie.
Ryszard Sarna powiedział, że realizator programu powinien rozpropagować taką informację.

Wiesław Mały powiedział ,że taki program powinien być rozpropagowany też przez lekarza
p.o.z. Trudno, aby sam specjalista zwoływał ludzi na takie badanie.
Józef Bąk zapytał, czy zakres wiekowy 16-40 lat, to nie jest za wąska grupa badanych.
Wiesław Mały powiedział, ze osoby w wieku 40-65 lat mogą korzystać z takiego programu
realizowanego przez NFZ bezpłatnie. Osoby przed 40 rokiem życia i po 65 roku życia muszą
płacić za takie badanie.
Ryszard Sarna powiedział, że do dwóch pierwszych programów nie mamy zastrzeżeń,
chcemy aby były one kontynuowane. Co do programu dotyczącego astmy, to trzeba się
zastanowić, czy dalej go realizować, czy zastąpić go jakimś innym.
Wiesław Mały powiedział, ze kończymy opracowywać propozycje, które zostaną przekazane
do konsultacji do gmin. Proponowane programy do realizacji to program profilaktyki raka
gruczołu krokowego, program profilaktyki raka szyjki macicy oraz program zwalczania
otyłości u dzieci w wieku szkolnym. Odnośnie trzeciego programu zastanawiamy się nad
przedziałem wiekowym. Chcielibyśmy, aby ten program był monitorowany przez pielęgniarki
w szkolne.
Zbigniew Pałubiak stwierdził, że pójdą na to zbyt duże pieniądze, a skutki będą marne.
Lepiej iść w kierunku profilaktyki przerostu gruczołu krokowego lub raka szyjki macicy.
Michał Karłowski powiedział, ze może wprowadzić badania w kierunku wykrycia raka jelita
grubego.
Zbigniew Pałubiak powiedział, ze wykonanie takiego badania może być problemowe. Nie
wiadomo, czy są one wykonywane na terenie powiatu.
Ryszard Sarna powiedział, że problemy onkologiczne są problemami bardzo częstymi.
Jednym z najczęściej pojawiających się raków jest rak jelita grubego. Nie są to tanie badania,
a można umożliwić ludziom łatwiejszy dostęp. Dodał, że nie odchodziłby od programu
żywienia dzieci, bo zły sposób odżywiania prowadzi do chorób. Zasugerował
przeprowadzenie tego programu wśród młodzieży gimnazjalnej, ponieważ wtedy jest większa
świadomość.
Józef Bąk zaproponował, aby zrobić to w drugiej klasie gimnazjum.
Ryszard Sarna powiedział, ze Komisja akceptuje trzy proponowane programy zdrowotne.
Teraz trzeba zastanowić się nad programem profilaktyki raka jelita grubego.
Wiesław Mały powiedział, ze taki program był prowadzony w 2008 r. Był problem z
realizatorem tego programu. Teraz jest podmiot funkcjonujący na bazie szpitala, więc może
udałoby się go zrealizować.
Komisja zasugerowała wprowadzenie do realizacji dodatkowego programu zdrowotnego w
zakresie profilaktyki raka jelita grubego.
Komisja zawnioskowała o położenie nacisku szerokie rozpropagowanie informacji o
prowadzonych programach zdrowotnych oraz o podmiotach je realizujących.
Wiesław Mały powiedział, ze wybrano te programy do realizacji, ponieważ jest największe
występowanie raka przerostu gruczołu krokowego, raka szyjki macicy i raka jelita grubego.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że można byłoby również iść w kierunku profilaktyki raka
płuc.
Ryszard Sarna powiedział, że są określone środki na realizację programów zdrowotnych.
Józef Bąk zapytał, czy w programie dotyczącym raka jelita grubego będzie ograniczenie
wiekowe.
Wiesław Mały powiedział, że będzie. Zależy to od tego, jaki program prowadzi NFZ.
Będziemy starać się objąć grupę ludzi, którą NFZ nie obejmuje dofinansowaniem.

4.

Informacja na temat specjalistycznej opieki zdrowotnej w powiecie.

Ryszard Sarna powiedział, że ta informacja nie wyczerpuje oczekiwań naszego
społeczeństwa.
Zbigniew Pałubiak powiedział, że z informacji wynika, że jedynie w Łobzie są świadczenia
specjalistów, np. okulista jest tylko w Łobzie, w Radowie nie ma stomatologa. Może przy
współpracy z gminami udałoby się spowodować, aby lekarze przyjmowali w ramach NFZ.
Wiesław Mały powiedział, że specjalistka jest w większości realizowana przez nzoz-y lub
prywatne indywidualne praktyki lekarskie. Temat stomatologa w Radowie Małym ciągnie się
od 10 lat. Proponowano lekarzowi gabinet, ale nie chciał, bo mu się nie opłacało.
Ryszard Sarna powiedział, że powiat jest nieźle zaopatrzony w specjalistkę, ale jest rejon
powiatu, który ma utrudniony dostęp do tych usług.
Komisja zawnioskowała o podjęcie współpracy – wystąpienie z inicjatywą do samorządów
gminnych w celu poszerzenia zakresu specjalistycznych usług medycznych, w szczególności
okulistyki i stomatologii, w ramach umowy z NFZ.
5. Wnioski i oświadczenia
W związku z niezgłoszeniem wniosków i oświadczeń, Przewodniczący przeszedł do
kolejnego punktu porządku obrad.
6. Zamknięcie posiedzenia
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Agnieszka Maśnik

