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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Wp³ynê³y do mnie oœwiadczenie Rady Miejskiej w Pi³awie Górnej, stanowisko Rady Powiatu Dzier¿o-

niowskiego, oœwiadczenie Rady Miejskiej Dzier¿oniowa oraz pismo wójta gminy Dzier¿oniów – wszystkie
w sprawie decyzji Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ we Wroc³awiu dotycz¹cej nocnej i œwi¹te-
cznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu dzier¿oniowskiego.

Rada Miejska w Pi³awie Górnej wyra¿a sprzeciw wobec przyjêtego przez NFZ we Wroc³awiu rozwi¹za-
nia zmieniaj¹cego miejsce udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
w nocy i w œwiêta. Obecne rozwi¹zanie spowodowa³o niezadowolenie spo³ecznoœci lokalnej, moim zda-
niem w pe³ni uzasadnione. Jestem przekonany, ¿e od³¹czenie Pi³awy Górnej oraz Niemczy jest rozwi¹za-
niem niew³aœciwym. Spowoduje ogromne utrudnienia w dotarciu mieszkañców do miejsca œwiadczenia
tej us³ugi. Brak bezpoœrednich po³¹czeñ komunikacji zbiorowej miêdzy miejscowoœciami ogranicza do-
stêp do punktu opieki nocnej i œwi¹tecznej zlokalizowanego w Ziêbicach. Odleg³oœæ od œwiadczeniodaw-
cy na terenie powiatu z¹bkowickiego jest dwukrotnie wiêksza ni¿ od Dzier¿oniowa.

Je¿eli ju¿ zastosowano takie rozwi¹zanie, to dlaczego nie pozostawiono dwóch miejsc œwiadczenia
us³ugi na terenie powiatu, to znaczy szpitala i innego podmiotu, który obs³ugiwa³by wszystkie gminy
bêd¹ce w granicach administracyjnych powiatu? Nie wiadomo, z jakich przyczyn zawarto umowê,
w której dokonano sztucznego przy³¹czenia gmin Pi³awa Górna i Niemcza do innego powiatu w zakresie
œwiadczenia us³ugi medycznej.

Rada Powiatu Dzier¿oniowskiego wyra¿a stanowczy sprzeciw wobec takiej decyzji ze wzglêdu na
brak bezpoœrednich po³¹czeñ komunikacji zbiorowej z siedzib¹ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi medycz-
ne. Rada Miejska Dzier¿oniowa podzieli³a argumentacjê zawart¹ w stanowisku Rady Powiatu Dzier¿o-
niowskiego. Wójt gminy Dzier¿oniów w swoim piœmie wyrazi³ protest dotycz¹cy uwarunkowañ
komunikacyjnych i spo³ecznych, w tym tak¿e braku bezpoœredniego po³¹czenia z miejscowoœci¹ œwiad-
czeniodawcy, który to brak znacznie utrudni korzystanie z opieki zdrowotnej w nocy i w œwiêta.

Ponadto w wyst¹pieniach podnoszono brak jakiejkolwiek konsultacji z samorz¹dami w sprawie
zmian zaproponowanych przez dolnoœl¹ski NFZ, dotycz¹cych œwiadczenia us³ug. Zasiêgniêcie opinii sa-
morz¹du z pewnoœci¹ pozwoli³oby wyeliminowaæ b³êdne decyzje.

W zwi¹zku z tym wnoszê o jak najszybsze przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie œwiadczenia
nocnej i œwi¹tecznej podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu dzier¿oniowskiego.

Stanis³aw Jurcewicz




