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Opole, dnia 29 marca 2019 r. 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przychodni w dzielnicy Opole-
Czarnowąsy, uprzejmie wyjaśniam, jak niżej. 

Pani 
Elżbieta Kurek 
Radna Miasta Opola 

Przychodnia w Opolu-Czarnowąsach przy ul. Pankiewicza 1 do lutego 2018 r. prowadzona była 
przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MegaMed Sp. z o.o., który zarządza także przychodnią 
w Opolu-Borkach przy ul. Elektrownianej 24. 

Podstawowym źródłem dochodu dla ww. firmy jest kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na udzielanie różnego rodzaju świadczeń zdrowotnych. W związku z faktem, iż od października 
2017 r. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie przedłużył temu podmiotowi 
leczniczemu kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w przychodni 
w Opolu-Borkach, NZOZ MegaMed Sp. z o.o. po analizie swojego bilansu finansowego (zysków i kosztów 
prowadzonej działalności) uznał, iż jednoczesne prowadzenie placówek w Opolu-Borkach i Opolu-
Czarnowąsach z finansowego punktu widzenia jest nieopłacalne, ponieważ trzeba by było do nich dopłacać. 
Z uwagi, iż przychodnia w Opolu-Czarnowąsach była mniejsza i funkcjonowały w niej tylko poradnie 
podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych i dla dzieci, spółka podjęła decyzję o likwidacji tej właśnie 
placówki oraz przeniesieniu całego zaplecza kadrowego i sprzętowego do przychodni w Opolu-Borkach. 

Miasto Opole nie było podmiotem tworzącym dla przychodni w Opolu-Czarnowąsach przy 
ul. Pankiewicza 1, nie miało żadnego wpływu na jej działalność ani tym bardziej żadnego wpływu na decyzje 
podejmowane przez NZOZ MegaMed Sp. z o.o. 

Jednakże, reagując na sygnały mieszkańców dzielnicy Opole-Czarnowąsy w przedmiotowej sprawie 
na początku 2018 r. podjęto próbę dialogu z opolskim przedstawicielem NZOZ MegaMed Sp. z o.o. 
dotyczącą ewentualnej zmiany stanowiska firmy w sprawie likwidacji swojej filii w Opolu-Czarnowąsach. 
Podczas spotkania potwierdzono jednak, że ostateczna decyzja zapadła i nie zostanie zmieniona, tym 
bardziej, że proces likwidacji został już wdrożony w życie. 

Miasto Opole przeprowadzało również rozmowy z innymi niepublicznymi podmiotami leczniczymi, 
które prowadzą na terenie Miasta Opola swoją działalność, w sprawie możliwości utworzenia swoich filii 
w miejscu ówczesnej przychodni w Opolu-Czarnowąsach. Niestety żaden z rozmówców nie podjął tego 
tematu tłumacząc się przede wszystkim problemami z pozyskaniem dodatkowych lekarzy (zwłaszcza 
pediatrów) oraz pielęgniarek. Występujące obecnie na rynku pracy braki kadrowe wśród personelu 
medycznego powodują, że problemy z zachowaniem ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń 
zdrowotnych występują już w obecnie funkcjonujących podmiotach leczniczych. Żaden przedsiębiorca nie 
podejmie więc ryzyka otworzenia nowej filii, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia kadry do jej obsługi. 

Taka sama sytuacja kadrowa występuje w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
dla których Miasto Opole jest podmiotem tworzącym. Duża liczba zatrudnionych w nich lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej to osoby pobierające już świadczenia emerytalne, czy pracujące na kilku etatach. 
Dlatego otworzenie w Opolu-Czarnowąsach filii którejś z miejskich przychodni w obecnej sytuacji 
spowodowanej brakiem personelu medycznego również nie jest możliwe. 
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Ponadto budynek przy ul. Pankiewicza 1 w dzielnicy Opole-Czarnowąsy, w którym mieściła się 
przychodnia, nie jest własnością Miasta Opola, więc nie ma ono żadnego wpływu na to, jaka działalność jest 
w tym obiekcie prowadzona. Od 2018 r. funkcjonuje tam Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Duo-Dent" 
świadczący usługi w zakresie stomatologii i protetyki stomatologicznej. 

Reasumując powyższe, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MegaMed Sp. z o.o. prowadzi nadal 
swoją placówkę w Opolu-Borkach przy ul. Elektrownianej 24, gdzie zaprasza wszystkich swoich pacjentów 
zaoptowanych do lutego 2018 r. w przychodni w Opolu-Czarnowąsach. 

Miasto Opole poczyniło starania, aby dojazd do przychodni w Opolu-Borkach był mniej uciążliwy dla 
mieszkańców dzielnicy Opole-Czarnowąsy. Przychodnia ta została bezpośrednio skomunikowana z dzielnicą 
Opole-Czarnowąsy. Dojeżdżają tam regularnie 2 linie autobusowe (nr 10 i 21). 

Ponadto około 70 metrów od przychodni znajduje się olbrzymi bezpłatny parking Elektrowni Opole, na 
którym bez problemu można zaparkować samochód. 

Jeśli zaś chodzi o dojazd do przychodni rowerem, to wszystkie drogi prowadzące w jej kierunku 
z dzielnicy Opole-Czarnowąsy są bezpieczne. Wzdłuż całej ulicy Władysława Jagiełły, którą jeżdżą 
samochody ciężarowe, wybudowana jest ścieżka rowerowa oddzielona od ulicy pasem zieleni, natomiast 
ulice m.in. Leśnej Paproci, Podleśna, czy Dąbrowy są drogami wewnętrznymi, po których pojazdy o masie 
maksymalnej przekraczającej 3,5 tony nie poruszają się. 

Reasumując powyższe, Miasto Opole, rozumiejąc potrzeby mieszkańców dzielnicy Opole-Czarnowąsy 
oraz wagę tego problemu, będzie się bacznie przyglądać rozwojowi sytuacji oraz analizować pojawiające się 
możliwości utworzenia przychodni w tej dzielnicy. Niemniej, dokonana obecnie analiza finansowa, lokalowa 
i kadrowa w najbliższym czasie to uniemożliwia. 

Przemysław Zych 
Zastępca Prezłydenta Miasta Opola 
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Do wiadomości: 
Biuro Rady Miasta 


