
Załącznik do uchwały Nr XXXV/882/17 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 września 2017 r. 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego do Ministra Zdrowia 

o podjęcie działań w celu zmiany zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie                     

w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego 

szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego                       

z poziomu drugiego do poziomu trzeciego 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w trosce o zdrowie i życie mieszkańców 

południowo-zachodniej Wielkopolski prosi  Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany 

zakwalifikowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie w wykazie 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 

województwa wielkopolskiego z poziomu drugiego do poziomu trzeciego. 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

zakwalifikował Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie do szpitali poziomu II stopnia  

w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

W subregionie leszczyńskim Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest jedyną 

wielospecjalistyczną placówką, która odpowiada na potrzeby zdrowotne w wielu 

specjalnościach, dzięki czemu pacjenci regionu nie muszą korzystać ze świadczeń w odległych 

ośrodkach klinicznych w Poznaniu i Wrocławiu. Szczególnego znaczenia WSZ w Lesznie nie 

można rozpatrywać w oderwaniu od trudnej sytuacji finansowej placówek ościennych  

tj. szpitali powiatowych, która wpływa na obniżenie ich potencjału wykonawczego, czego 

szczególnym przypadkiem jest całkowita likwidacja szpitala w Górze, usytuowanego  

w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, który należał kiedyś do byłego 

województwa leszczyńskiego. 

Ze względu na wielospecjalistyczny charakter WSZ w Lesznie, przekazywani są do 

niego pacjenci z terenu byłego województwa leszczyńskiego, wymagający specjalistycznego 

leczenia, którego ościenne szpitale powiatowe nie mogą zapewnić odpowiedniej do stanu 

zdrowia opieki medycznej. 

Przypisanie leszczyńskiego szpitala do II poziomu może według Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego spowodować ograniczenie jego działalności leczniczej i możliwości dalszego 

rozwoju. 

Celem podejmowanych przez Szpital w Lesznie starań jest uzyskanie w kolejnych 

latach dodatniego wyniku finansowego i systematyczna obsługa istniejącego zadłużenia. 

Zakwalifikowanie WSZ w Lesznie do poziomu szpitali II stopnia może w poważny sposób  

zakłócić  i ograniczyć te plany. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego działając w interesie i na rzecz mieszkańców 

południowo-zachodniej Wielkopolski i subregionu leszczyńskiego w związku z przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1793) wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony  

w Lesznie w działaniach zmierzających do zmiany kwalifikacji tutejszego Szpitala z poziomu 

szpitala II stopnia do poziomu III. 

Jednocześnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobowiązuje się w ciągu 

dwóch lat do podjęcia niezbędnych czynności, aby Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

dostosować do III stopnia referencyjności. 


