Uchwała Nr XLV/1032/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu wPoznaniu.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018
roku, poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXXIII/849/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie
nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r., poz. 5268) zmienionej
uchwałą Nr XXXIX/951/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r., poz. 8812),uchwałą Nr
XLIV/1001/18 z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2018 r., poz. 2767), wprowadza się zmianę
polegającą na tym, iż w § 11 pkt 1) litera a) Statutu otrzymuje brzmienie:
„a) Szpital Wielospecjalistyczny (ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań), w skład którego wchodzą:
- Jednostka Organizacyjna: Szpital Wielospecjalistyczny, w skład której wchodzą następujące
komórki organizacyjne:
- Jednostka Organizacyjna: Szpital Kardiologiczny w Kowanówku (ul. Sanatoryjna 34, 64-600
Kowanówko), w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/1032/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 kwietnia 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zm.)
o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Szpitala
Wojewódzkiego w Poznaniu jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej. Kompetencje do
utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP ZOZ-y, zgodnie
z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.
W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do
wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana polega na wykreśleniu ze Statutu Szpitala Wojewódzkiego w
Poznaniu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych z Pododdziałem Chirurgii
Gastroenterologicznej i Endokrynologii i utworzeniem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej.
Naniesiona zmiana ma na celu rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu
Wojewódzkim w Poznaniu. Biorąc pod uwagę fakt, iż do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zgłasza się
coraz większa liczba pacjentów z problemami onkologicznymi oraz mając na względzie znaczenie, jakie dla
powodzenia terapii ma zdiagnozowanie nowotworu w najwcześniejszym stadium, Szpital Wojewódzki w
Poznaniu planuje rozszerzyć wachlarz oferowanych usług medycznych i wprowadzić rozwiązania w celu
sprawnego i szybkiego przeprowadzenia pacjenta przez kolejne etapy diagnozy i leczenia onkologicznego
poprzez udzielanie świadczeń w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej (tzw. „zielonej karty”). Do zakresów
świadczeń opieki zdrowotnej, w których zachodzi potrzeba wprowadzenia szybkiej diagnostyki
i kompleksowego leczenia należy przede wszystkim chirurgia ogólna – hospitalizacja.
Podkreślić w tym miejscu należy, iż nowotwory złośliwe nadal pozostają jedną z najczęściej występujących
przyczyn zgonów Polaków, a zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z ich powodu otrzymało
miano priorytetu zdrowotnego w roku 2018, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych. Podejmowane zatem przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu
działania mające na celu świadczenie kompleksowych usług onkologicznych wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom zdrowotnym pacjentów Województwa Wielkopolskiego.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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