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l'rzychodni Zdrowia
W połańcu

Protokół

z zebrania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Zdrowia w Połańcu z dnia 19 marca 2015 roku.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania

2. Omówienie bieżącej działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu.

3. Sprawy różne.

Przebieg zebrania:

Ad. 1.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Jacek Tarnowski i zapoznał z porządkiem
zebrania. Do przedłożonego porządku nie wniesiono zmian. Lista obecności na zebraniu Rady

Społecznej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Społecznej Jacek Tarnowski poinformował zgromadzonych, że
zaistniała możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozbudowę oraz
doposażenie Przychodni. W związku z powyższym poprosił Dyrektora i pracowników
Przychodni, aby zastanowili się co jeszcze można lub należałoby zrobić, żeby polepszyć

zarówno komfort pracy jak i korzystanie z usług Przychodni przez Pacjentów. Zaznaczył
również, że bardzo ważną sprawą jest pozyskanie lekarza ogólnego, pediatry.

W odpowiedzi Dyrektor Przychodni Tomasz Zych poinformował, że ogłoszenie o naborze
lekarza cały czas jest aktualne i nikt się nie zgłosił. Niestety z takim problemem boryka się
wiele ośrodków zdrowia w Polsce.

Przewodniczący Jacek Tarnowski zwrócił się do Dyrektora Przychodni o wytypowanie osób

do grupy roboczej w celu stworzenia projektu rozbudowy i doposażenia Przychodni,
nadmienił również, że do końca 2015 roku powinien już być gotowy projekt budowlany.

Dyrektor Przychodni Tomasz Zych zadeklarował kompleksową pomoc ze strony Przychodni
przy pracach nad projektem.



Ad.3.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Jacek Tarnowski, na wniosek mieszkańców Gminy,
poruszył takie tematy jak:

- notoryczne kolejki pacjentów do rejestracji do Przychodni,
- bardzo długi czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne,

- opieka lekarzy pediatrów dla dzieci chorych w pierwszej kolejności.

Zwrócił się do pracowników Przychodni, aby dołożyli wszelkich starań w celu
zminimalizowania tych problemów.

Przewodniczący Jacek Tarnowski przypomniał, że specjalnie dla pacjentów korzystających

z opieki ambulatoryjnej, którzy potrzebują zrealizować recepty, będzie wydłużony czas pracy
Apteki "Jaśminowej" w Galerii Połanieckiej.

W związku z wyczerpaniem porządku zebrania Przewodniczący Jacek Tarnowski podziękował
zebranym za przybycie i zakończył zebranie.

Protokołowała
Weronika Janowskatw~

Tacek Tarnowski


