
UCHWAŁA NR XXXV/270/2017
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie utrzymania Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 
2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) Rada Miejska w Paczkowie postanawia:

§ 1. Przyjąć Rezolucję w sprawie utrzymania Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Rezolucję, o której mowa w § 1 przekazuje się:

1) Radzie Powiatu Nyskiego;

2) Opolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;

3) Wojewodzie Opolskiemu;

4) Marszałkowi Województwa Opolskiego;

5) Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie;

6) Samorządom gminnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Jan Barabasz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/270/2017

Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rezolucja
Rady Miejskiej w Paczkowie

w sprawie utrzymania Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie

Rada Miejska w Paczkowie, w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia dla
mieszkańców gminy Paczków, zwraca się do Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu w Nysie, o podjęcie działań
w celu utrzymania Oddziału Reumatologicznego w Szpitalu im. Jana Pawła II w Paczkowie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz proponowane jej zmiany nie przewidują jakichkolwiek ograniczeń dla funkcjonowania Oddziału
Reumatologicznego w paczkowskim szpitalu na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym wyrażamy sprzeciw dla proponowanych zmian zmierzających do przeniesienia
sprawnie funkcjonującego oddziału ze szpitala w Paczkowie do szpitala w Nysie lub do Głuchołaz.

Jednocześnie należy nadmienić, że Zarząd Powiatu Nyskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2013 r., mając
na względzie dostateczne wyposażenie w sprzęt, możliwości lokalowe i kadrowe Oddziału Reumatologicznego
w Paczkowie wniósł o zwiększenie ilości łóżek na tym oddziale o 10 sztuk.

Przeniesienie Oddziału Reumatologicznego ze szpitala w Paczkowie spowoduje zmniejszenie środków
finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji podmiotu
leczniczego.

Apelujemy do Rady Powiatu w Nysie, Zarządu Powiatu Nyskiego oraz dyrektora Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nysie o wspólne podjęcie działań przy udziale Samorządu Gminy Paczków na rzecz szpitala w
Paczkowie, poprzez utrzymanie Oddziału Reumatologicznego oraz utworzenie izby przyjęć, w której
realizowane będą świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w odpowiedzi na liczne apele samorządu gminy Paczków i
jej mieszkańców, dokonał podziału powiatu nyskiego na dwa obszary objęte opieką medyczną w weekendy oraz
święta. W związku tym wyłoniła się możliwość utworzenia punktu przyjęć w Paczkowie zabezpieczającego
mieszkańców gminy Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Skoroszyce, Pakosławice. Zakład Opieki Zdrowotnej w
Nysie będzie uprawniony do zgłoszenia chęci realizacji tego zadania min. w szpitalu w Paczkowie, bez
konieczności udziału w konkursie. Takie działanie ze strony ZOZ-u Nysa będzie niezmiernie pomocne przy
rozwiązaniu długo trwającego problemu braku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie gminy
Paczków.

Ze swojej strony deklarujemy coroczne wsparcie finansowe ukierunkowane na dofinansowanie działalności
Oddziału Reumatologicznego oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej w Szpitalu im. Jana
Pawła II w Paczkowie. W bieżącym roku zapewniamy kwotę 45 tys. zł. Począwszy od roku 2018 realne będzie
przekazywanie na ten cel kwoty 100 tys. zł. rocznie.

Poprzez niniejszą rezolucję samorząd Gminy Paczków wyraża obawy dotyczące funkcjonowania opieki
zdrowotnej w wersji proponowanej przez powiat nyski. Apelujemy o podjęcie wspólnych działań na rzecz
utrzymania dotychczasowej formy działalności Szpitala w Paczkowie oraz poprawy w dostępie do opieki
zdrowotnej w weekendy oraz dni świąteczne zgodnie z propozycją Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu
Zdrowia.
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