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Wójt Gminy Popielów 

Nr sprawy OR.0003.1.2022.SS 
Pani 

Janina Piekarz 

Radna Gminy Popielów 

Dotyczy: interpelacja nr 1/2022 w sprawie działania podstawowej opieki lekarskiej  

Podczas obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2022 r. Radna Janina Piekarz złożyła 

interpelację w sprawie działania podstawowej opieki lekarskiej na terenie Gminy Popielów. 

Odpowiedź na interpelację 

Niniejszym informuję, że na terenie Gminy Popielów działają 3 ośrodki zdrowia, w których 

funkcjonują przychodnie lekarskie i gabinety dentystyczne, które określają swoje godziny pracy 

i przyjęć pacjentów. 

Jak sama Pani Radna zauważyła w treści interpelacji, podstawową opiekę lekarską 

i pielęgniarską świadczą podmioty niepubliczne, które działają w określonych ramach prawnych 

i finansowych takich jak sposób finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Również zauważyła 

Pani Radna, że z różnych przyczyn istnieją braki kadrowe, co rzutuje na organizację i czas pracy lekarzy 

w przychodniach. 

Zrozumiałe jest rozgoryczenie pacjentów, którzy oczekują pomocy lekarskiej w miejscowych 

ośrodkach zdrowia, a z różnych względów nie otrzymują jej w danej chwili. 

Część problemów z kadrą lekarską wynika z sytuacji losowych – lekarze też chorują. Ponadto 

na sytuację wpływają problemy systemowe – braki lekarzy specjalizujących się w medycynie rodzinnej 

skłonnych pracować na terenach wiejskich w obecnych warunkach finansowania podstawowej opieki 

zdrowotnej. Podmioty niepubliczne starają się zabezpieczyć właściwy poziom jakości i dostępności 

podstawowej opieki zgodny z przepisami i w miarę możliwości odpowiadający potrzebom 

mieszkańców. 

Nasza Gmina w ramach obowiązujących przepisów prawa podejmuje działania, aby mieszkańcy 

mieli dostęp do opieki lekarskiej i godne warunki korzystania z niej. W ośrodkach zdrowia prowadzone 

są remonty i modernizacje, a pomieszczenia przychodni lekarskich i gabinetów dentystycznych 

są wynajmowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną na preferencyjnych 

warunkach, aby utrzymać ich funkcjonowanie. Zapewniamy warunki do prowadzenia działalności przez 

lekarzy, pielęgniarki i dentystów. 



Nie bez znaczenia jest też składanie przez mieszkańców deklaracji wyboru lekarza w ośrodkach 

zdrowia na terenie gminy. Mieszkańcy mogą składać deklaracje u wybranego lekarza i nie ma w tym 

zakresie rejonizacji. Deklaracje są podstawą do wyliczania przez NFZ środków przeznaczanych 

na podstawową opiekę zdrowotną. 

Samorząd gminny nie ma wpływu na sposób kształtowania systemu ochrony zdrowia, w tym 

na wycenę i sposób finansowania podstawowej opieki zdrowotnej. Są to zadania ustalane i regulowane 

na poziomie całego państwa, a nie każdej gminy z osobna. 

Gmina Popielów podejmuje działania i wypełnia swoje obowiązki określone przepisami prawa 

w ramach istniejącego systemu ochrony zdrowia. Nasza gmina angażuje się w poszukiwanie lekarzy 

mogących realizować świadczenia dla mieszkańców, a także podejmuje działania na rzecz profilaktyki, 

we współpracy z podmiotami świadczącymi podstawową opiekę zdrowotną. 
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