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Rada Miejska
w Zdzieszowicach

Protokół Nr 9/2015
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
w dniu 21 września 2015 r.
Obradom Komisji przewodniczył: Józef Wilczek
1. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu
II. Program posiedzenia:
1-Ochrona zdrowia - Informacja n/t kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy
a realne możliwości opiekuńczo - rehabilitacyjne świadczone przez działające
podmioty w tym a).Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz b Caritas Diecezji
Opolskiej.
2. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy
energooszczędne w gminie - potrzeby w samorządach mieszkańców i sołectwach.
3.0mówienie pisma rzecznika Praw Dziecka w sprawie apelu o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy.
4 Opinia w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale nr !V/26/2015 Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach z dnia 21 stycznia 2015r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla gminy
Zdzieszowice
5 Opinia w sprawie miejscowego „Planu Przestrzennego zagospodarowania dla Gminy Zdzieszowice
6 .Uwagi, spostrzeżenia wnioski i inne sprawy

III. Przebieg posiedzenia:
Wobec narastających problemów w temacie poz. 1 na wniosek zebranych postarano się o
dość skrupulatne odzwierciedlenie zagadnienia w sprawozdaniu.
Ad-1 Problemy opiekuńczo-rehabilitacyjne w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
przedstawiła członkom komisji pani prezes Grażyna Szymkowiak zaznaczając że członkami
stowarzyszenia są osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Stowarzyszenie utrzymuje się
ze składek członkowskich, darowizn, organizowanych loterii fantowych a także z
prowadzonej działalności gospodarczej, która w całości przeznaczana jest na działalność
rehabilitacyjną. Dochód jest niewystarczający na zapewnienie wielospecjalistycznej pomocy
osobom z niepełnosprawnością oraz utrzymanie budynku. Stowarzyszenie zrzesza 110
członków w tym 60 osób z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o
niepełnosprawności umysłowej lub sprzężonej. Osoby te korzystają z wieloaspektowego
wsparcia obejmującego kompleksową rehabilitację zdrowotną oraz terapie specjalistyczne.
Stowarzyszenie jako jedyne w naszym Powiecie świadczy tak szerokie wsparcie dla osób
niepełnosprawnych. Podopieczni stowarzyszenia to osoby niepełnosprawne, które potrzebują
ciągłej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Brak możliwości zapewnienia im stałych
zabiegów rehabilitacyjnych i terapii specjalistycznych przez publiczna służbę zdrowia w
niezbędnym zakresie, powoduje przerzucanie tego problemu na rodziców. Tymczasem

rodzice nie mają możliwości finansowania stałej rehabilitacji bądź terapii swojego
niepełnosprawnego dziecka. Rodzice w większości nie pracują w związku z koniecznością
stałej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Dlatego Stowarzyszenie stara się aby uzyskali
od stowarzyszenia możliwość z korzystania z bezpłatnej rehabilitacji zdrowotnej. Środki
finansowe stowarzyszenia są skromne a ich pozyskiwanie jest znikome. Urząd Miejski
przekazał w br. w ramach dotacji 15 000,00zł z czego 12 800,00 zł wykorzystano na
częściowe pokrycie rehabilitacji, terapii neurologopedycznej, terapii zajęciowej oraz
wsparcie psychologiczne. Pozostałość środków - 2200.00 zł przekazano na zorganizowanie
wycieczki integracyjnej oraz mityngu sportowego. Co roku zgłasza się do stowarzyszenia
coraz to więcej małych pacjentów, mieszkańców Zdzieszowic, z potrzebą natychmiastowej
rehabilitacji. Są to niemowlęta, dzieci około 1 roku życia z opóźnionym rozwojem
psychoruchowym, wcześniactwem. Zapewnienie małym dzieciom natychmiastowej,
regularnej rehabilitacji przerasta możliwości finansowe stowarzyszenia. W tej trudnej sytuacji
finansowej gorąco prosi o obniżenie kosztów wody dostarczanej do budynku, która w większości
wykorzystywana jest do zabiegów hydromasażu, oraz o zwolnienie z podatku od dzierżawionej
nieruchomości w której ma swoją siedzibę, a także o zwiększenie środków finansowych na realizację
zadań publicznych.
Natomiast zakres i charakterystykę posługi placówki Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą
w Leśnicy dość szczegółowo jak niżej opisano przedstawiły panie Sylwia Płuciennik i
Monika K ocot.
Placówka ta obejmuje swoją działalnością teren gminy Leśnica i Zdzieszowice zatrudnia 5
pielęgniarek i 2 rehabilitantów.
Pielęgniarki sprawują kompleksową opiekę nad pacjentem w miejscu jego zamieszkania.
Opieka ta sprawowana jest w następujących zakresach:
- pielęgniarstwo środowiskowe (POZ), których działania pielęgniarki są głównie
ukierunkowane na promocję i profilaktykę zdrowotną, ocenę wydolności pielęgnacyjnoopiekuńczej rodziny, w tym również pielęgniarską kwalifikację do objęcia pacjenta opieką
długoterminową, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych takich jak np.
pielęgnacja trudno gojących się ranach, iniekcje, inhalacje, wykonywanie testów
diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do
wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, pomiarów ciśnienia
tętniczego oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności.
Od 2004 roku weszła w życie metoda punktowa wyceny świadczeń pielęgniarskich z zakresu
POZ została zastąpiona stawką kapitalizacyjną i obowiązkiem zbierania od ubezpieczonych
deklaracji wyboru pielęgniarki. Zmiana ta spowodowała traktowanie pacjenta naprawdę
chorego tj. kosztochłonnego jako „persona non grata". W dodatku ogromna część
ubezpieczonych nie wypełniła deklaracji pielęgniarskich, powodując zatrzymanie pieniędzy
przeznaczonych na opiekę domową w budżecie państwa. Spora ilość deklaracji
pielęgniarskich, a z nimi idących środków finansowych, trafia do podmiotów leczniczych,
które rzadko gościły w terenie i de facto nie realizowały opieki środowiskowej.
( Teoretycznie mogło się zdarzyć, że jedna pielęgniarka posiadała 500 deklaracji od
pacjentów, którzy nie potrzebują opieki pielęgniarskiej i nie muszą wychodzić w teren. Inna
natomiast dysponowała kilkunastoma deklaracjami zebranymi od ciężko chorych osób i ma
ręce pełne roboty.) Można gorzko stwierdzić, że metoda kapitacyjna tzw. deklaracji,
finansuje potencjalną gotowość do sprawowania opieki leczniczej, nie zaś realnie wykonaną
pracę.
- pielęgniarstwo opieki długoterminowej - pielęgniarki opiekują się obłożnie i przewlekle
chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach

lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w
zakładach opieki długoterminowej, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne
wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach
domowych.
Pielęgniarki opieki długoterminowej ustawowo mogą objąć swą opieką 6 pacjentów, którzy
są ściśle zakwalifikowani według skali Barthel (0-40 pkt).
Od początku 2015r. przyjęto 51 pacjentów, wykonano 831 wizyt domowych, w tym 39 wizyt
wieczornych.

- hospicjum domowe - pielęgniarki domowej opieki hospicyjnej, opiekują się pacjentami
chorującymi na nieuleczalne niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące
choroby. Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej mają na celu zapobieganie i
uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych,
duchowych i socjalnych. Świadczenia te obejmują także wspomaganie rodziny chorych w
czasie trwania choroby i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.
Hospicjum domowe rozpoczęło swą działalność od 16.10.2014 r., przyjęło 43 pacjentów z
gminy Zdzieszowice i Leśnica.
W miarę potrzeby na zlecenia lekarza wykonywane są wizyty w soboty, niedziele i święta.
Specyfiką pracy pielęgniarek jest praca w terenie tzn. "w domu chorego", dlatego większość
etatowego czasu spędzają poza stacją.
Biuro stacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00:15.00.
Atutem pielęgniarek zatrudnionych w Caritas jest to, że każda pielęgniarka dojeżdża do
pacjentów samochodem służbowym. Ma go do dyspozycji, kiedy jest taka potrzeba nawet po
godzinach pracy.
Rola mieszkania w życiu człowieka wzrasta wraz z upływem lat i pogorszeniem się stanu
zdrowia człowiek chory i starszy przebywa w nim dłużej i częściej. Ważnie jest zatem, aby
mieszkanie odpowiadało potrzebom i możliwością nie w pełni sprawnego mieszkania dlatego
przy Stacji Opieki Caritas mieści się również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i
rehabilitacyjnego, który ułatwia życie zarówno pacjentom, jak i rodzinie chorego. Sprzęt
typu: łóżka elektryczne sterowane pilotem, materace przeciwodleżynowe, odsysacze,
koncentratory tlenu, rotoiy, krzesła toaletowe, wózki inwalidzkie, stoliki przyłóźkowe,
baloniki, kule i laski w zależności od potrzeb wypożyczane są mieszkańcom gm in.
Gabinety Rehabilitacyjne
W bieżącym roku rehabilitantki przyjęły 463 pacjentów, którzy skorzystali z 4.346 wizyt
rehabilitacyjnych co stanowi razem 15.359 różnorodnych zabiegów.
Gabinet rehabilitacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz.7:0O-17:00 a we wtorki
i czwartki od 7:00-18:00. Obecnie okres oczekiwania na realizację zlecenia wynosi ok.6
miesięcy. Dlatego reakcje pacjentów na tak długi okres oczekiwania są różne, nie zawsze
przyjemne dla personelu.
Ad 2 Temat przeniesiono na posiedzenie październikowe
Ad-3 Członkowie zgodzili się z wolą rzecznika Praw Dziecka
Ad-4 Po wysłuchaniu i racjonalnym udokomentowaniu zmian -nie wniesiono uwag.
Ad-5 Temat przełożono na posiedzenie komisji Budżetowej na dzień 23wrzesnia z powodu
podwójnego omawiania przez pracownika urzędu tego zagadnienia - zapraszam na środową
komisję

Ad 6. Ze względu namówienie dość obszernego tematu w pozycji 1 przeniesiono analizę
otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone wnioski w protokołach 1-8 w br. na termin późniejszy
IV. Podjęto następujące wnioski:
1. Prosimy o zorganizowanie spotkania pani Burmistrz z Dyrektorem Caritas oraz
innymi podmiotami świadczącymi usługi dla naszych mieszkańców w celu
poprawienia warunków świadczeń opiekuńczo- rehabilitacyjnych.
2. W związku z dużym zapotrzebowaniem na usługi piełęgnacyjno - rehabilitacyjne
wnioskujemy o zwiększenie dotacji dla Caritas stow arzyszenia Osób
Niepełnosprawnych oraz innych podmiotów pracujących dia mieszkańców gminy.
3. Wnioskujemy o wsparcie finansowe dia Caritas na zakupienie potrzebnego sprzętu
rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego oraz na zatrudnienie dodatkowego personelu.
4. Prosimy o przygotowanie przez spółkę WIK dodatkowej pozycji sprzedaży wody i
odprowadzenia ścieków dla placówek pracujących Non Profit
5. Prosimy o wystosowanie do mieszkańców Gminy informacji o konieczności
wypełnienia deklaracji wyboru pielęgniarki.
6. Z uwagi na zaistniałą trudną sytuację mieszkańców borykających się z w/w
problemami należy protokół przesłać do dyrektora Opolskiego NFZ i Staroście w
Powiecie
7. Stworzyć sensowny program wsparcia przez Gminę dla osób oczekujących
odwrotnej pomocy w/w omawianych zagadnieniach
V. Program następnego posiedzenia:
1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata

2015-2032.
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na łata 2015-2020.
3..Zamierzenia w zakresie budowy dróg i chodników na terenie gminy w 2016 roku wynikłe z
protokołu sesji objazdowej gminy.
4. Efekty finansowe wynikające z sukcesywnej wymiany oświetlenia ulicznego na lampy
energooszczędne w gminie - potrzeby w samorządach mieszkańców i sołectwach.
VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:
Wszelkie opracowania,informacje pisemne prosi się o wysłanie Radnym oraz
przewodniczącym samorządów i Sołtysom.

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:
DATA: 19 października
GODZINA;

14 ta

TERM IN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:
DATA: 19 października 2015
GODZINA: 15:15
N a tym protokół zakończono i podpisano:
1)

Józef Wilczek - Przewodniczący

2)

Schweda Ewa - Wiceprzewodniczący

3)

Adamski Piotr

4)

Hankus M irosław

5)

K uska Jan

6)

M aruszewski Marian

7)

Wenio Stanisław

