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Łukasz Komoniewski
Prezydent Będzina

Petycja o utworzenie w Będzinie całodobowego gabinetu ginekologicznego, w którym będą
zagwarantowane wszystkie świadczenia ginekologiczne.
Zwracamy się do Prezydenta Miasta z uprzejmą prośbą o utworzenie w Będzinie całodobowego
gabinetu ginekologicznego (gabinetu profilaktyki intymnej), w ktorym dostępne bedą wszystkie
świadczenia objęte ubezpieczeniem, a pacjentka nie spotka się ze sprzeciwem lekarza lub
utrudnianiem dostępu do świadczeń. Decyzje o napisaniu petycji podjęliśmy, ponieważ dostajemy
coraz więcej zgłoszeń od kobiet, z roznych miast województwa śląskiego, w tym z Będzina, które
zwracają uwagę na ograniczenia dostepu do antykoncepcji awaryjnej spowodowane przewlekanie
procedur, dodatkowe, zbedne badania i brak dostępu do ginekologa w weekendy i wieczorami.
Z problemem dostepu do ginekologa zmagają się kobiety w calej Polsce. Mieszkanki Będzina
mówią o zbyt długim czekaniu na wizytę i braku możliwości wizyty u ginekologa w sytuacjach

nagłych, np.: doświadczenia przemocy seksualnej, konieczności wypisania antykoncepcji
awaryjnej, porady w czasie ciąży, komplikacjach po zabiegach ginekologicznych, czy w razie
nagłych, gwałtownych dolegliwości bólowych. Oczekiwanie na konsultację lekarską na szpitalnej
Izbie Przyjęć trwa czasami wiele godzin, co w wielu przypadkach może doprowadzić do
poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dla części osób pomoc lekarza prowadzącego prywatną
praktykę jest luksusem, ponieważ jej koszt jest wysoki. Mieszkanki Będzina oczekują, że w mieście
powstanie, wzorem Poznania, całodobowy gabinet ginekologiczny, w którym wszystkie
świadczenia będą świadczone nieodpłatnie, Calodobowy gabinet ginekologiczny ma zakres
świadczeń zdrowotnych taki sam, jak tradycyjny gabinet, Różni się dostępnością (opieka jest
zagwarantowana przez 24 godziny) i nieutrudnianiem dostępu do takich świadczeń jak:
antykoncepcja awaryjna, wypisywanie recept na standardowe środki antykoncepcyjne i
wystawianie skierowań na badania prenatalne.
Najlepszą lokalizacją gabinetu bylaby poradnia przyszpitalna ze wzgledu na możliwość
hospitalizacji w sytuacjach zagramjących zdrowiu i życiu. Przyjęcie do gabinetu całodobowego nie
powinno wiązać z koniecznością oczekiwania na Izbie Przyjęć,
Uważamy, że powstanie takiego gabinetu poprawiloby dostep do opieki ginekologicznej
mieszkanek Będzina, zwiększyłoby ilość wykonywanych badan profilkatycznych, np.: cytologii,
przyczyniłoby sie odciążenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zmniejszyło liczbę niechcianych
ciąż i poprawiloby wiedzę kobiet o schoneniach narządów płciowych.

