
UCHWAŁA NR  XXVII/724/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 27 lutego 2017 roku 

 

w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego 

uwzględnienia Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

projektowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych z dnia 6 lutego 2017 roku, wprowadzającej system podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013  

poz. 431 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uwzględnienia 

Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku w systemie podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie projektowanej nowelizacji 

ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia  

6 lutego 2017 roku, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 

opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

w sprawie uwzględnienia Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku  

w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej  

na podstawie projektowanej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych z dnia 6 lutego 2017 roku, wprowadzającej 

system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża zaniepokojenie w związku  

z przyjęciem w dniu 21 lutego 2017 roku przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 6 lutego  

2017 roku, wprowadzającej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej. Projektowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej, dotyczące utworzenia systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, mające w swym 

zamierzeniu spowodować poprawę warunków finansowania i zapewnienie stabilności finansowej 

jednostek wykonujących świadczenia szpitalne, wprowadzają stan niepewności i zagrożenia  

w obecnie funkcjonującym i realizującym na wysokim poziomie świadczenia medyczne 

monoprofilowym podmiocie leczniczym jakim jest Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny  

w Kowanówku.  

Wyłączenie z systemu tak ważnego ogniwa jakim jest Szpital Rehabilitacyjno – 

Kardiologiczny w Kowanówku, skutkować będzie z pewnością istotnym pogorszeniem 

dostępności pacjentów do leczenia chorób układu krążenia, w tym zwiększeniem ryzyka 

śmierci z powodu zawałów serca i innych ostrych incydentów wieńcowych - chorób, które 

ciągle dominują wśród przyczyn zgonów.  

           Dopełnieniem opieki nad pacjentami kardiologicznymi jest funkcjonująca w Szpitalu 

Poradnia Kardiologiczna. Poradnia ta udziela ok. 5000 porad rocznie, z czego ok. 2500 stanowią 

porady dla pacjentów z wszczepionym układem stymulującym serce. 

Wyłączenie z systemu szpitala może spowodować, że bez opieki medycznej 

pozostanie ok. 4500 pacjentów leczonych stacjonarnie, w tym ok. 2500 pacjentów 

leczonych w zakresie kardiologii, ok. 2000 pacjentów leczonych w zakresie rehabilitacji 

kardiologicznej i rehabilitacji narządu ruchu. Bez opieki pozostanie również ok. 15000 

pacjentów, którzy objęci są opieką medyczną w przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej. 

Szpital w Kowanówku pełni 24 godzinne dyżury w zakresie ostrych zespołów wieńcowych 

(OZW) i od 2013 roku posiada system łączności telemedycznej z ośrodkami w Nowym Tomyślu, 



Grodzisku Wlkp., Międzychodzie, Szamotułach, Wągrowcu i Obornikach. Rocznie Szpital leczy  

od 300 do 400 ostrych zespołów wieńcowych. 

Zgodnie z prognozami zawartymi w Mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii 

dla województwa wielkopolskiego w latach 2015-2025 prognozuje się najwyższy wzrost 

zachorowalności na choroby kardiologiczne, który wynosić będzie 16%. W województwie 

wielkopolskim wzrośnie z poziomu 31,9 tys. zachorowań w 2015 do 37,1 tys. w 2025 roku.1 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego mając na uwadze powyższe oraz przede wszystkim dobro 

obecnych i przyszłych pacjentów, popiera starania Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego  

w Kowanówku mające na celu dokonanie wpisu Szpitala do PSZ w trybie projektowanego 

artykułu 95n, ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

co w przypadku szpitala o wąskiej specjalności, oferującego kompleksowe wysokospecjalistyczne 

usługi medyczne, zapewni ciągłość i kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  

w tym zakresie. 

 

                                                 
1 Dane z Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa wielkopolskiego 


