UCHWAŁA NR XXXI/328/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego wprowadzenia bezpośredniej porady lekarskiej oprócz teleporady przez placówki świadczące usługi medyczne w ramach POZ
oraz specjalistyczne usługi medyczne
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie § 21 ust. 2 pkt 4 Statutu Miasta
Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą
Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu
Miasta Nowego Sącza (tekst jedn. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
z 2011 r., Nr 409 poz. 3795 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, postanawia:
§ 1. Zwrócić się z apelem do właścicieli i kierowników placówek ochrony zdrowia oraz
Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu o wprowadzenie
możliwości bezpośredniej porady lekarskiej - oprócz teleporady - przez placówki świadczące
usługi medyczne w ramach POZ oraz specjalistyczne usługi medyczne o treści stanowiącej
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszy apel poparcia podlegać będzie podaniu do wiadomości publicznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXXI/328/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 30 czerwca 2020 r.

APEL
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
Zwracamy się do właścicieli i kierowników publicznych oraz niepublicznych
placówek

ochrony zdrowia,

prowadzących

POZ i

poradnie specjalistyczne

oraz

do Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
o wprowadzenie możliwości bezpośredniej porady lekarskiej - oprócz teleporady.
Zaznaczamy, że bezpośredni kontakt z pacjentem pozwoli w odpowiedni sposób zadbać
o zdrowie i życie ludzkie, zwiększy poczucie bezpieczeństwa Nowosądeczan, natomiast
lekarzom umożliwi obiektywną ocenę stanu pacjenta i właściwe postawienie diagnozy.
Końcem marca bieżącego roku wszystkie obiekty świadczące usługi medyczne
w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną zostały zamknięte, uniemożliwiając bezpośredni
kontakt z pacjentem, a codzienna opieka zdrowotna Mieszkańców Miasta była i nadal jest
realizowana w formie teleporady.
Należy jednak zauważyć, że realia codziennej walki z pandemią zmieniły się, a życie
społeczne i gospodarcze powoli wraca do normalności, o czym świadczy otwarcie większości
zakładów pracy.
Niestety Mieszkańcy Miasta Nowego Sącza skarżą się, że bezpośredni dostęp,
zarówno do lekarza pierwszego kontaktu, jak i specjalisty jest nadal bardzo utrudniony.
W związku z powyższym, apelujemy do Państwa o rozważenie możliwości
poszerzenia porad lekarskich o kontakt osobisty z pacjentem, oczywiście z zachowaniem
niezbędnego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Radni Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 30 czerwca 2020 r.

