
RADA MEJSKA
W MOSN!E

Protokół nr 23/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej Antoni Karliński. W obradach udział wzięli członkowie wyżej
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej
lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Zbigniew Andrusiak z Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego „Consensus”
przedstawił dane dotyczące podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia 5-letniego
kontraktu. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy związane z funkcjonowaniem
systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWLJS).
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła
dyskusję na temat problemów związanych z weryfikacją uprawnień dzieci.
Następnie Zbigniew Andrusiak z Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego
„Consensus” udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia
ilości pacjentów Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego „Consensus”; wskazania
z jakich lekarzy-specjalistów mogą korzystać mieszkańcy w tej przychodni oraz jakie są
możliwości przywrócenia opieki ginekologicznej i rehabilitacji.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła
dyskusję na temat możliwości dostępu do dokumentacji firmy „Centermed”.
Monika Zięba z Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach
przedstawiła aktualny zakres działalności Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Babkach i problemy związane z funkcjonowaniem. Zwróciła przy tym
uwagę, że mało pacjentów korzysta ze szczepionek przeciw grypie. Następnie udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy pacjent, który
przyjdzie z zakupioną przez siebie szczepionką przeciw grypie, zostanie nią
zaszczepiony w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Babkach
i czy w tym zakładzie można kupić taką szczepionkę; określenia kosztu szczepionki
przeciw grypie; określenia ilości pacjentów Niepublicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Babkach oraz wskazania, w jaki sposób został zdiagnozowany
przypadek gruźlicy na terenie zakładu.
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła
dyskusję na temat funkcjonowania systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień
świadczeniobiorców (eWUS), jego wad, problemu, jak traktować nieubezpieczonych
oraz możliwości otrzymania skierowania na profilaktyczne prześwietlenie płuc.
Piotr Łącki z Przychodni Zdrowia „Vis Medica” Spółka Jawna przedstawił
doświadczenia Przychodni Zdrowia „Vis Medica” Spółka Jawna związane
z funkcjonowaniem systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców
(eWUS). Poinformował przy tym o wykryciu przypadku gruźlicy przez własną
pracownię rentgenowską. Określił też ilość pacjentów Przychodni Zdrowia „Vis
Medica” i powiadomił o lekarzach zatrudnionych przez tę spółkę, godzinach ich
funkcjonowania oraz o programach profilaktycznych.
Radna Wiesława Mania poinformowała, że nie udało się jej telefonicznie zarejestrować
swojej mamy w Przychodni Zdrowia „Vis Medica”.
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Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej wraz z gośćmi przeprowadziła
dyskusję na temat trudności związanych z „przebiciem się” przez rejestrację do danego
lekarza.
Piotr Łącki z Przychodni Zdrowia „Vis Medica” Spółka Jawna udzielił odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy Przychodnia Zdrowia „Vis
Medica” zatrudnia ginekologa i rehabilitanta; wskazania, wjaki sposób ocenia pierwszy
rok pracy w Mosinie; wskazania, czy badania mammograficzne w Przychodni Zdrowia
„Vis Medica” przeprowadzane są odpłatnie.
Janina Tafelska—Stachowiak z Przychodni Lekarza Rodzinnego „Pecmed” przedstawiła
zakres działalności Przychodni Lekarza Rodzinnego „Pecmed” i ilość pacjentów tej
przychodni. Powiadomiła też, że w Przychodni Lekarza Rodzinnego „Pecmed” nie są
sprzedawane szczepionki przeciw grypie i wskazała, ile było przyjęć pacjentów w tej
przychodni w roku minionym. Zapewniła przy tym, że nie widzi żadnych problemów
z rejestracją pacjentów — przyjmowani są pacjenci: tylu, ile trzeba.
Następnie przedstawiciele poszczególnych przychodni lekarskich udzielili odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: możliwości wprowadzenia w Mosinie
jakichś rozwiązań przyjęć pacjentów w okresie szczególnych nasileń chorobowych;
określenia stawki za pacjenta otrzymywanej przez przychodnie lekarskie; wskazania,
czy wprowadzenie karty ubezpieczenia zdrowotnego nie ułatwiłoby przychodniom
lekarskim pracy; współpracy ze spółką pielęgniarek środowiskowych; wskazania
sposobu, w jaki osoba niezadowolona z pracy spółki pielęgniarek środowiskowych
może zrezygnować z tych usług i korzystać z pielęgniarek środowiskowych
zatrudnionych w danej przychodni lekarza rodzinnego.
Zbigniew Andrusiak z Zespołu Przychodni Lekarza Rodzinnego „Consensus” zaprosił
Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Mosinie do szpitala
w Puszczykowie, gdzie 7 lutego br., o godz. 11.00, odbędzie się posiedzenie Komisji
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.45.

protokołował

Piotr Sokołowski o arliński
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