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Odpowiadając na interpelację z dnia 4 maja 2019 r. w sprawie budowy nowej przychodni 
w rejonie dzielnicy Malinka, uprzejmie wyjaśniam, jak niżej. 

Miasto Opole jest podmiotem tworzącym dla 3 samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej: 

1) SP ZOZ „Centrum" w 3 lokalizacjach: przy ul. Kościuszki 2, przy ul. Budowlanych 4 
oraz przy ul. Katowickiej 91-93 (przychodnia studencka), 

2) SP ZOZ „Śródmieście"' przy ul. Waryńskiego 30, 
3) SP ZOZ „Zaodrze"' przy ul. Licealnej 18. 

Podstawowym celem ww. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest 
kompleksowa realizacja świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania. Udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odbywa się na podstawie wynegocjowanego 
kontraktu z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 

Na terenie miasta Opola funkcjonuje również wiele niepublicznych podmiotów leczniczych, 
które udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy 
z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Na podstawie danych 
uzyskanych ze strony ww. Oddziału Funduszu w Opolu ogółem zawartych jest 19 umów w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz), w tym 
4 na terenie osiedla Armii Krajowej oraz Malinka. 

Sprawą otwartą nadal pozostaje budowa nowej przychodni miejskiej w rejonie dzielnicy 
Malinka. Z informacji przekazanej przez Biuro Urbanistyczne wynika, iż są prywatni inwestorzy 
zainteresowani wybudowaniem na terenie dzielnicy Malinka z własnych środków obiektu, 
w którym świadczone byłyby usługi zdrowotne. Do Biura Urbanistycznego wpłynęły już wnioski 
o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Malinka 
m.in. w zakresie umożliwiającym wprowadzenie do niego usług służby zdrowia jako przeznaczenia 
podstawowego. Prace przygotowawcze w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ww. planu 
miejscowego mają zostać podjęte w możliwie najszybszym terminie. 
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Wobec powyższego, rozumiejąc potrzeby mieszkańców oraz wagę problemu, na który zwrócił 
Pan uwagę, Miasto Opole będzie monitorować rozwój sytuacji i analizować pojawiające się 
możliwości utworzenia przychodni w dzielnicy Malinka. 
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