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Co zrobiliśmy i zrobimy dla ochrony zdrowia mieszkańców naszej Gminy

W trosce o zdrowie

W Gminie Kobierzyce od zawsze podejmowano działania zmierzające do poprawy publicznej ochrony zdrowia. Pierwszym udanym krokiem było przygotowanie i przeniesienie w maju roku 2003 do nowego przystosowanego budynku poradni dla kobiet. Wspólnym sukcesem Radnych z Bielan Wrocławskich (panowie Wiesław Muraczewski, Adam Fedorowski) oraz Wójta Gminy było przygotowanie i otwarcie - gabinetów lekarskich dla mieszkańców Bielan Wrocławskich
(filii SPZOZ).

Kolejne zmiany wymagały dłuższych przygotowań. W roku 2005 wybudowano nowy
ośrodek zdrowia w Kobierzycach, dzięki czemu
można było rozpocząć starania o rozszerzenie
zakresu świadczonych usług zdrowotnych dla
mieszkańców gminy. Przypomnijmy, że do roku
2004 w SPZOZ Kobierzyce i filiach przyjmowało
4 lekarzy internistów, lekarz rodzinny, ginekolog i 3 stomatologów. Porównanie do stanu
dzisiejszego samo mówi za siebie. Obecnie
przyjmuje 13 lekarzy POZ w tym 2 pediatrów
oraz bardzo wielu lekarzy specjalistów. Od roku
2005 do dzisiaj zabiegamy wraz z NZOZ Kobierzyce w NFZ o zakontraktowanie kolejnych
poradni i programów. Dzięki środkom Gminy
można było rozpocząć prowadzenie na naszym
terenie poradni alergologicznych dla dzieci i
dorosłych, dermatologicznej, neurologicznej,
laryngologicznej dla dzieci i dorosłych, chirurgii ogólnej, okulistycznej i reumatologicznej.
Niestety brak warunków lokalowych i wyposażenia w wysoko specjalistyczny sprzęt diagnostyczny nie pozwala obecnie na sprostanie
wymogom NFZ i zakontraktowanie wszystkich
potrzebnych mieszkańcom usług takich spe-
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cjalistów jak: ortopeda, kardiolog, diabetolog
czy gastrolog. W związku z powyższym koszty
ich konsultacji finansuje Gmina.
W roku 2006 podpisaliśmy z KRUS umowę
i otrzymaliśmy do bezpłatnego użytkowania
na rzecz naszych mieszkańców urządzenia do
rehabilitacji. Gmina zobowiązała się do zapewnienia środków na ich eksploatację, materiały
oraz obsługę. Już od 2007 roku część zabiegów
zakontraktowano w NFZ, niestety potrzeby
pacjentów są ogromne, a możliwości kontraktowe funduszu niewielkie. Gmina stara się uzupełniać środki dla prowadzenia poradni rehabilitacji w pełnym zakresie, dzięki czemu kolejki
na zabiegi są choć troszkę krótsze.
W sierpniu ubiegłego roku przenieśliśmy
ośrodek zdrowia w Bielanach Wrocławskich do
nowych pomieszczeń, gdzie znalazła swoją siedzibę, także nowo otwarta, pierwsza w gminie
Kobierzyce poradnia ortodontyczna i stomatolog.
Obecnie trwa remont budynku mieszkalnego w Pustkowie Żurawskim, gdzie będą
przeniesione gabinety lekarskie i utworzony
gabinet stomatologiczny. Przygotowywane

jest pomieszczenie pod punkt apteczny, co w
dużym stopniu poprawi jakość świadczonych
usług zdrowotnych dla mieszkańców tej miejscowości i okolic.
Planujemy w najbliższym czasie modernizację ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym i Pustkowie Wilczkowskim oraz doposażenie w wysoko
specjalistyczne USG i rozbudowę w przyszłych
latach ośrodka w Kobierzycach.
Z opisanych wyżej działań i planów na
przyszłość, widać jak bardzo różni się poziom
świadczonych usług opieki zdrowotnej w Gminie Kobierzyce od przyjętych ogólnopolskich
standardów dla gmin wiejskich. Jest to efekt
starań Wójta, Radnych Gminy i możliwości
finansowych budżetu Gminy. Pokazuje to jak
bardzo władzom Gminy zależy na zapewnieniu
jej mieszkańcom dostępu do jak największego
zakresu usług zdrowotnych umożliwiających
szybką diagnostykę, specjalistyczne leczenie, a
tym samym zapewnienie zdrowego, długiego
życia.
Skarbnik Gminy
Maria Prodeus
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Lp. Rodzaj zadania

zakup dla OSP Kobierzyce 30 275 zł
sprzętu i materiałów niezbędnych do ochrony przeciwpożarowej oraz do ratownictwa
drogowego
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zakup dla OSP Pustków Wilcz- 30 015 zł
kowski sprzętu i materiałów
niezbędnych do ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa drogowego
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zakup dla OSP Pustków Żurawski sprzętu i materiałów 29 010 zł
niezbędnych do ochrony przeciwpożarowej
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szkolenie oraz zabezpieczenie
przejazdów na mecze ligowe 20 000 zł
zespołu seniorów i juniorów
piłki nożnej w I rundzie sezonu 2008/2009 na terenie wsi
Kobierzyce
RAZEM

10

Kwota w zł

1

109 300 zł
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