
 

UCHWAŁA NR XX/180/2013 

RADY GMINY POKÓJ 

Z DNIA 18 LUTEGO 2013 R. 

 
w sprawie uchwalenia Rezolucji  

dotyczącej braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju. 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     

(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu  Gminy Pokój 

przyjętego uchwałą Nr XI/95/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 listopada 2011 r. (Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.85) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Uchwala się Rezolucję dotyczącą braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Rezolucję, o której mowa w §1 przekazuje się: 

1) Marszałkowi Województwa Opolskiego, Panu J.Sebeście, 

2) Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego, Panu B.Wierdakowi, 

3) Radnej Województwa Opolskiego, Pani T.Cegleckiej-Zielonka, 

4) Radnemu Województwa Opolskiego, Panu H.Kołodziejowi, 

5) Radnemu Województwa Opolskiego, Panu R.Kuchczyńskiemu, 

6) Członkowi Zarządu Rady Powiatu w Namysłowie, Panu R. Letkiemu, 

7) Dyrektorowi Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup, 

Panu M.Wójciakowi. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr  XX/180/2013 

Rady Gminy Pokój 

z dnia 18 lutego 2013 r. 

 

 

 

REZOLUCJA RADY GMINY POKÓJ 

 

dotycząca braku całodobowej opieki lekarskiej w Szpitalu w Pokoju 

 
 Występując w imieniu wspólnoty samorządowej Gminy Pokój wyrażamy obawy 

związane z brakiem całodobowej opieki lekarskiej  w Szpitalu w Pokoju. Z wielkim 

zaniepokojeniem  przyjęliśmy informację o braku opieki lekarskiej w dni robocze od godziny 

18
00

 do godz. 8
00

 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne. Pacjenci i mieszkańcy naszej 

Gminy w nagłych przypadkach, również tych zagrażających życiu,  niejednokrotnie korzystali 

z pomocy dyżurujących w Szpitalu w Pokoju lekarzy. Usytuowanie Szpitala w centrum naszej 

Gminy dawało mieszkańcom możliwość szybkiego uzyskania niezbędnej pomocy lekarskiej. 

W sytuacji, gdy częściowo zrezygnowano z opieki lekarskiej w tej placówce, dostęp do 

szybkiego kontaktu z lekarzem został ograniczony. Wiadomym jest wszystkim, że w 

niektórych przypadkach, a szczególnie w tych zagrażających życiu, liczy się każda minuta. 

Pragniemy zaznaczyć, że od chwili powstania Szpitala, w dużej części wybudowanego w 

czynie społecznym, mieszkańcy zawsze mogli korzystać z pomocy lekarskiej w nagłych 

przypadkach. Traktujemy ograniczenie dyżurów lekarskich jako kolejny etap degradacji 

Szpitala w Pokoju i brak empatii wobec mieszkańców oraz pacjentów.  

Jako przedstawiciele Wspólnoty Samorządowej Gminy Pokój, w trosce o zdrowie  

i życie pacjentów oraz mieszkańców Gminy Pokój apelujemy o przywrócenie całodobowej 

opieki lekarskiej w Szpitalu Pokoju.   


