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STAROSTWO Pi

EK.8023.1.18.2021

Sz. P.
Maria Należna
Radna Powiatu Mieleckiego

W odpowiedzi na interpelację złożoną podczas XXXII sesji Rady Powiatu Mieleckiego w dniu 
21 czerwca 2021 roku w sprawie analizy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach 
specjalistycznych w obecnej sytuacji epidemiologicznej, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia złożone 
przez Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 
w piśmie z dnia 7 lipca 2021 roku, znak: DA0.0710.150.2021.MR.

Otrzymują:
1. Adresat -  za pośrednictwem Biura Rady
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DA0.0710.150.2021.MR Mielec, 7 iipca 2021 r.

Wydział Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Mielcu

W odpowiedzi na pismo EK.8023.1.18.2021 r. Dyrekcja Szpitala
Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje o dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych.

W Poradni Neurologicznej liczba przyjętych pacjentów od 01.01.2021r. do 
30.06.2021r, wynosi 1756 osób, w tym pierwszorazowych 898 osób.

W Poradni Okulistycznej dla dorosłych liczba przyjętych pacjentów od 
01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wynosi 1398 osób, natomiast w Poradni Okulistycznej 
dla dzieci 128 osób.

Rezerwowane są terminy przyjęć pacjentów do Poradni Neurologicznej oraz 
Okulistycznej ze skierowaniem poszpitalnym, które są realizowane w ciągu jednego 
miesiąca. W razie potrzeby pacjent może zwrócić się do lekarza o przyjęcie 
w krótszym terminie, a lekarz decyduje o przyjęciu lub wyznacza najbliższy możliwy 
termin. Pacjenci w trybie nagłym przyjmowani są bez kolejki.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że problem z dostępnością do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz długim czasem oczekiwania na przyjęcie na wizytę związane 
są z dużym zapotrzebowaniem na porady neurologiczne oraz okulistyczne. Problem 
niniejszych poradni jest problemem ogólnopolskim.
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