UCHWAŁA NR Xl/67/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia w Będzinie całodobowego gabinetu
ginekologicznego.w którym będą zagwarantowane wszystkie świadczenia ginekologiczne
Na podstawie an. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca i990 roku (› samorządzw gminnym (tekst jednolity
12010 roku, poz. 506) w związku zan. 9 ust.2 i am. 13 ust i ustawy z dnia | lipca ZDM roku
petycjach (tekstjednolity - Dz. U. z 2018 roku. poz. 870)
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Rada Miejska Będzina
uchwala:
@

1. 1.

Po rozpatrzeniu petycji w sprawie utworzenia w Będzinie całodobowego gabinetu ginekologicznego~
ginekologia/nc. Rada Miejska Będzina uznaje petycję

w którym będą zagwarantowane wszystkie s'wiadc7enia

za bezzasadnu

2. Uzasadnienie stanow: zalącznik do niniejszej uchwaly.

52. Uchwala wchodzi

w zycie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwaly Nr Xl/67/20l9
Rady Miejskiej Będzina
z dnia30 maja 2019

r.

Uzasadnienie
W dniu ćmarca 20l9 roku do tutejszego Urzedu wplyneia
petycja wsprawie utworzenia w Będzinie
całodobowego gabinetu ginekologicznego. w którym będą zagwarantowane ws
kie świadczenia
ginekologiczne.

Prezydent Miasta Będzina zwrocil się do Starosty Będziiiskiego oraz konsultanta wojewódzkiego
iginekologii o wyra7enie opinii iustosunkowanie się dokwestii przedstawionych
wpowy'zszej sprawie. Na podstawie informacji otrzymanych od Starosty Bedzi kiego ustalono,
iz Powiatowy Zespol Zakładów Opieki Zdrowotnej wCzeladzi (Szpital
wBt linie iCzeladzi) udziela
świadczenia medyczne wzakresie ginekologii w Poradnii Ginekologicznej w Będzinie
przy ulicy
Malachowskicgo 12 oraz wPoradnii Ginekologicznej wCZeIadzi przy ulicy Szpitalnej 40„ Jednocześnie
Oddziai Położniczo-Ginekologiczny Szpitala w Czeladzi świadczy całodobową opieke wraz
zpomocą
doraźna wramach izby Przyjęć. Ponadto zgodnie zwykazein zamieszczonym na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Zdrowia świadczenia zzakresu poloznictwa iginekologii oferuje Zl podmiotów
leczniczych wPowiccic Będzińskim, wtym 9podimotow zlokalizowanych na terenie gminy Bedzin
Wprzypadku potrzeby zastosowania leczenia farmakologicznego do dyspozycji mieszkańcow Będzina
i okolic
pozostaje całodobowa Apteka ”Blisko Ciebie" przy ulicy Pilsudskiego 25a w Będzinie
ds. polozniciwa

Niestety pomimo wystosowanej prośby konsultant wojewodzki ds. poioznictwa iginekologii nie zajal
stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Mając na względzie przedstawione informacje oraz brak sygnalów od młodych mieszkanek
o problemach zdostepnościa do opieki medycznej stwierdzić należy, iż potrzeby mieszkańców w zakresie

ginekologicznych uslug medycznych zabezpieczone są na poziomie odpowiadającym przyjętym standardom
ora7 7godnym zprzepisami prawa. Zgodzić się trzeba również, ze poziom edukacji seksualnej wśród
młodych ludzi jest niewystarcmjacy stąd też podjęte zostaną odpowiednia dzialania edukacyjne.
Wobec powyższego nie znajduje się uzasadnienia dla utworzenia w Będ7inie caiodobowego gabinetu
ginekologicznego. w którym będą zagwarantowane ws7ystkic świadczenia ginekologiczne,
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