UCHWAŁA NR XLV/869/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 maja 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr XXVIII/518/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada
2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu zmienionej
uchwałą Nr XXX/603/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/670/13
z dnia 22 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą nr XXXV/695/13 z dnia 24 czerwca 2013
dokonuje się zmiany, polegającej na tym, Ŝe § 12 statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 12
W skład Szpitala Wielospecjalistycznego wchodzą:
1) Oddziały:
a) Kardiologiczno- Internistyczny,
b) Intensywnej Opieki Kardiologicznej,
c) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Internistycznej oraz
Zespołami ds. Diabetologii, Gastroenterologii,
d) Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej,
e) Otolaryngologiczny,
f) Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu z Pododdziałem Endoprotezoplastyki
i Endoskopii Stawów,
g) Okulistyczny,
h) Transplantologii i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii,
i) Chirurgii

Ogólnej

i

Urazów

Wielonarządowych

z

Pododdziałem

Chirurgii

Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej,
j) PołoŜniczo-Ginekologiczny

z:

Pododdziałem

Ginekologicznym,

Pododdziałem

Porodowym, Pododdziałem PołoŜnictwa, Perinatologii i Rozrodczości,
k) Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Opieki Neonatologicznej,
l) Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych,
m) Neurologiczny z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego,

p) Udarowy z Intensywnym Nadzorem nad Chorymi z Udarem Mózgu,
r) Chorób Skóry,
s) Szpitalny Oddział Ratunkowy;
2) Zakłady:
a) Patomorfologii,
b) Diagnostyki Obrazowej,
c) Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej,
d) Badań Czynnościowych,
e) Psychologii Klinicznej i Pomocy Społecznej,
f) Diagnostyki Endoskopowej;
3) Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią;
4) Izba Przyjęć;
5) Apteka Szpitalna;
6) Stacja Dializ,
7) Pracownie:
a) Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowa,
b) Fizjoterapii,
c) Elektrofizjologii.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XLV/869/14
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 217 ze zm.) statut podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.
Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyŜej 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 takŜe SP ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie
województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.
W związku z powyŜszym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania
statutu, a takŜe do wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami.
Zmiana wprowadzona w statucie w § 12 dotyczy likwidacji Oddziału Ortopedycznego
z Pododdziałem dla Dzieci i MłodzieŜy. Na podstawie obowiązujących zasad i standardów
medycznych, schorzenia urazowe dzieci i młodzieŜy z zakresu ortopedii i traumatologii
narządu ruchu leczone są na oddziałach chirurgii dziecięcej (w Poznaniu świadczenia
zdrowotne z zakresu chirurgii dziecięcej realizuje Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej
nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, planowane zabiegi u dzieci i młodzieŜy z omawianego
zakresu realizuje Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im Wiktora Degi
w Poznaniu).
PowyŜsza zasada znajduje potwierdzenie w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych
przez NFZ. A tylko niektóre zakresy świadczeń zdrowotnych (m.in.) kontraktowane są przez
płatnika jako odrębny – dziecięcy „produkt kontraktowy”.
Wypełniając wymogi NFZ dotyczące obowiązku realizacji świadczeń zdrowotnych
całodobowo Szpital Wojewódzki w Poznaniu udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju
leczenie szpitalne (w trybie tzw. hospitalizacji), na niektórych oddziałach takich jak
laryngologia, okulistyka, wykonując zabiegi operacyjne u dzieci i młodzieŜy. Oddziały te nie
posiadają w swojej strukturze pododdziałów dla dzieci i młodzieŜy. NaleŜy podkreślić, iŜ
w niektórych specjalnościach, takich jak ortopedia, laryngologia, okulistyka itp. nie
kontraktuje się odrębnie procedur dla dzieci i młodzieŜy, a odrębnie dla pacjentów dorosłych,
a więc umowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie ortopedia i traumatologia

narządu ruchu moŜe być w pełni utrzymana, a jej wartość nie będzie kwestionowana przez
NFZ.
Ponadto

obecnie

brak

jest

moŜliwości

spełnienia
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w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku, dotyczących znieczulania
dzieci przy zabiegach operacyjnych. Bezwzględnie konieczne jest utworzenie w Szpitalu
niezaleŜnego stanowiska intensywnej terapii dziecięcej w pełni wyposaŜonego w aparaturę
i sprzęt oraz zapewnienie całodobowej opieki specjalisty pediatry.
Jednocześnie naleŜy podkreślić, iŜ po likwidacji Oddziału Ortopedycznego
z Pododdziałem dla Dzieci i MłodzieŜy utrzymany zostanie dotychczasowy poziom
i niezmieniony szeroki zakres udzielania świadczeń zdrowotnych.
Likwidacja Oddziału Ortopedycznego z Pododdziałem dla Dzieci i MłodzieŜy SzW
w Poznaniu umoŜliwi równieŜ realizację programu restrukturyzacyjnego, którego celem jest
zmniejszenie kosztów funkcjonowania Szpitala. Łącznie roczną oszczędność kosztów
w wyniku likwidacji Oddziału szacuje się na kwotę 1.632.931 zł (jeden milion sześćset
trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych).
Z uwagi na powyŜsze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

