KROSNIENSKA
RADA SENIOROW

Protokół nr 2412020
z Posiedzenia członków Krośnieńskiej Rady Seniorów w dniu 23 września 2020 r.
(w godz. 1200 do 1400)

W dniu 23 wrzęśnia2020 r. w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządov\ych w Krośnieprzy ul. Grodzkiej l0 odbyło się spotkanie Krośnieńskiej
Rady Seniorów wg listy obecności, która stanowi zńącznikdo niniejszego protokołu.

W

zebraniu uczestniczyli gościezaproszeni: Zastępca Prezydenta Miasta

Krosna Pan Bronisław Baran, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Radny Miasta Krosna Witold Skiba oraz Pani Anna Dziadosz Zastępca Naczęlnika
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia lJrzędu Miasta Krosna.

i

przedstawiła

i nie tylko,

świadczonej

Przewodnicząca Rady, Pani Anna Bazan powitała zebranych

tema§kę spotkania, która doĘczyła opieki nad seniorami
przezlekarzy rodzinnych w okresie pandemii.
Porządek spotkania:
1.

Powitanie zebranych.

2. Zapt ezentowani e tem atu wi
1
J.

o

dące

g

o j ak p

owyżej .

Krótka informacja na temat podejmowanych działafi w okresie pandemii przez
Wydział Poli§ki Społecznej i Zdrowia.

4.

Dyskusja i wnioski do realizacji.

5.

Sprawy różne.

Realizując punkt

2

porządku obrad, Przewodnicząca Rady dokonała

wProwadzania do tematu głównego, poprzez wyrazenie uwag seniorów co do jakości

Świadczonej opieki medycznej przez lekarzy zatrudnionych
Przekazqą seniorzy

i nie tylko, to ich

w

POZętach. Jak

działania skupiają się na jedynie teleopiece

i wYPisYwaniu e-recept. Seniorzy zadają sobie pytanie dlaczego Władzę Miasta są tak
PowŚciągliwe w egzekwowaniu leczenia pacjentów w POZtach na terenie miasta. Czy

otwarcie nowej prywatnej przychodni rozwiąże problem Ieczęnia mieszkańców
Krosna. Ww sprałvy to §lko temat wywoławczł, gdyż kolejną osobą która zabrała
głos był Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran. Stwierdził. ze

Władzę miasta nie mają wpĘwu na prace |ekarzy rodzinnych, gdyż oni mają swoje

wy§czne wg których mają pracować w okresie pandemii. Wyjaśniłponadto, że
otwarcie nowej przychodni umożliwi dokonania wyboru, w której spośród wielu mogą

leczyć się mieszkańcy Krosna. Jakie dokładnie działania podjęto w mieście odnośnie
seniorów zawiera informacja przekazanaprzęzWydziń Polityki Społecznej iZdrowia
a stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Radny Witold Skiba wspierał Pana Prezydenta w

cĄm

zakresie, a takżę

chwalił nowo otwańy zakład fizykoterapii a takżę lekarzy specjalistów, ktorzy będą
PrzyjmowaĆ

w wyżej wymienionej przychodni. Podczas spotkania cytowano

ocęnę

mieszkańców wystawioną za teleporady. Cisną się na usta pytania, kto tej oceny
dokonał, bo opinia ta mija się zrzeczywistością.

Seniorzy rożnie odbierają

i

oceniają działania podejmowafie przęz Władzę na

ichrzecz, gdyż pomysłodawcy uważaląze senior to dobry informa§k.

Pan Prezydent Baran obiecał, że będą na bieżąco monitorować przebieg

i

pandemii

dzińania Przychodni w okresie jej trwania. Szkoda tylko, ze miasto które

udostępnia lokale na Przychodnie za przysłowiowę grosze nie ma wpĘwu na jakość
Świadczonej pomocy medycznej. Pani Przewodnicząca wielokrotnie kierowała prośbę

do Władz o zmianę zaistniałej sytuacji, pandemia szybko nie minie a wielu
mieszkańców ma utrudniony dostęp do lekarza pierwszego kontaktu.
Ponieważ dyskusja była prawie jednostronna i każdy obstawał przy swoim oraz
ograniczenia czasowe gościzaproszoflych nie ponvoliĘ na kontunuowanie rozmów
na wiodący temat. pani przew odnicząca podziękow ała im za przyby cie.

w

punkcie drugim zapoznano członków Rady z informacją pisemną
Przygotowatą przęz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia na temat pomocy
seniorom

2020

r

w okresie pandemii. Zwrócono uwagę na fakt uruchomienia od czerwca
TELEWSPARCIA dla osób powyżej 60+, 16 jest dla Ęch potrzebujących

PoradY, rozmowy, wsparcia. Porady udzieląą doświadczeni psycholodzy i pedagodzy.

W sPrawach różnych poruszono temat szczepień przeciw grypie. To tez jest
problem który budzi wiele uwag i jest źle otganizowally, chociaż miasto daje na to
częścśrodków dla osób 60+.

Nie określono terminu następnego spotkania ze względu na pandemie.

Na zakończenię przewodnicząca podziękowała
członkom Rady za prrybycie

i mozliwośćprzybliżenia tema§ki pandemii
w nasą,m mieście.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki
- lista obecności
-

pismo do Przewodniczącej KRS

