Wyciqg z Protokolu nr X/2011 sesji Rady Powiatu w Radomiu odbytej
5 wrzesnia 2011 roku w Sail sesyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
Interpelacja Radnego Pawla Dziewita dotyczqca mozliwosci przywrocenia zasad Nocnej
Pomocy Lekarskiej obo\vi;(/ujacych przed 1 marca 2011 roku

Pnystqpiono do realizacji punktu 4 ponqdku obrad - Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Pawel Dziewit stwierdzil, ze w mediach uslyszal wypowiedz Wicestarosty Trelki na
temat nocnej pomocy lekarskiej, w ktorej pojawila si? nutka optymizmu. Znamy
doswiadczenia naszych mieszkaricow, wiele dyskutowalismy o tym na sesjach, nawet
przyj?lismy stanowisko Rady Powiatu w tej kwestii. Spoteczenstwo tez zdaje sobie spraw?
z ogromu problemow, czego dowodem jest zebranie ponad 1000 podpisow w sprawie
przywrocenia zasad sprzed 1 marca.
Zapytal, czy 53. jakiekolwiek szanse, aby te zasady zostaly przywrocone od przyszlego roku?

Przystqpiono do realizacji 17 pktu porz({dku dziennego obrad - odpowiedzi na zgloszone
interpelacje i zapytania radnych.
Wicestarosta Radomski Waldemar Trelka odnosnie interpelacji radnego Dziewita
stwierdzit, iz temat nocnej i swiajtecznej pomocy lekarskiej jest juz dlugo omawiany. Juz
mowil o tym, ze bylo zebranych tysiac podpisow. W tej chwili jest ich 2,5 tysia^ca. Jest to
postulat przywrocenia dotychczasowych zasad czyli sprzed 1 marca 2011 roku.
Poinformowal, ze tak si? ztozylo ze dokladnie 28 sierpnia br. Starosta otrzymal pismo
odnosnie tej sprawy. Zacytowal: ,,w zwia^zku ze zblizaja^cym si? okresem kontraktowania
swiadczeri nocnej i swiajtecznej opieki zdrowotnej na rok 2012 NFZ prowadzi analiz?
dotychczasowego stanu zabezpieczenia swiadczeri medycznych w odniesieniu do
poszczegolnych miast, powiatow i gmin wojewodztwa mazowieckiego. Zabezpieczenie
obszarow lezy w gestii dyrektora NFZ. Jednakze Oddziat maj^c na wzgl?dzie zachowanie jak
najlepszej dost^pnosci do punktow nocnej i swia^tecznej opieki zdrowotnej chce dokonac
poddzialu terenu z uwzgl^dnieniem opinii samorza^dowcow reprezentuja^cych mieszkancow
poszczegolnych jednostek administracyjnych, w szczegolnosci dotycza^cych rozmieszczenia
miejsc przyj^c pacjentow." Dalej NFZ pisze, ze w powiecie radomskim jest 147 tys.
mieszkancow. ,,Zgodnie z obowiajzuj^cymi warunkami zawarcia umow na w/w liczb? osob
mozliwe jest zakontraktowanie trzech zespolow lekarsko - piel^gniarskich. W przypadku
okreslenia powiatu jako jeden obszar zabezpieczenia kontrakt moze bye zawarty wyla^cznie
z jednym podmiotem, ktory ma obowia_zek wskazania jednego punktu przyj?c" I tu
w nawiasie jest zapis ( ewentualne dodatkowe miejsce przyj^c fakultatywnych ). Tak
w powiecie si? wydarzylo. Dyrektor w Pionkach otworzyt takie fakultatywne miejsce bez
zadnych dodatkowych srodkow z NFZ. Natomiast w przypadku podzialu tego terenu czyli
powiatu radomskiego na dwa lub trzy obszary zabezpieczenia ( grupy gmin ) obligatoryjnie
wzrasta liczba punktow przyj?c pacjentow gdyz wymagane jest zeby na kazdym obszarze
zabezpieczenia znajdowalo si? przynajmniej jednio miejsce udzielania swiadczeri. Innymi
slowy wydaje si?, ze NFZ wychodzi naprzeciw tym postulatom. Poinformowal, ze wystosuje
pismo ktore b?dzie wychodzilo naprzeciw tym wszystkim podpisom. Ponadto zastanowi si?,
czy proponowac stanowisko Rady ktore w jakis sposob wzmocni te argumenty ktore si?

dzieja_ w terenie. Jezeli b^dzie potrzeba to spotka si$ z przedstawicielami samorza^dow, ktorzy
zapewne potwierdza^ ze te trzy punkty bylyby optymalne, oczywiscie od roku 2012.
Poinformowat, ze dobrze iz NFZ slucha tego co si? dzieje na dole i ma nadziej? ze uwzgl^dni
te wszystkie postulaty.
Wiceprzewodnicz^cy Rady Zbigniew Dziubasik zapytal, czy mozna powiedziec,
ze organizatorem akcji zbierania podpisow jest dyrektor Radomskiego Pogotowia
Ratunkowego p. Kowalski.
Wicestarosta Radomski Waldemar Trelka poinformowal, ze nie zna inicjatora. Mysli
jednak ze inicjatorem sa^ ludzie i to nie jest wymijajajca odpowiedz. Sa^ to ludzie z powiatu
radomskiego. W pewnym sensie takze Rada Powiatu, ktorej wskazowki zainspirowaly
wszystkich mieszkancow, bo przeciez jedna osoba nie jest w stanie zebrac 2,5 tysiajca
podpisow. To musi bye pewien ruch spoleczny i sa^dzi ze tak to nieskromnie mozna nazwac
jesli chodzi o powiat radomski.

