Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach
W statucie Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dokonuje się
następujących zmian:
1) w związku z publikacją tekstów jednolitych niektórych aktów prawnych odnoszących się
do działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dokonuje się
odpowiednich zmian w § 4 statutu,
2) w strukturze organizacyjnej:
- zastępuje się przedsiębiorstwa zakładami leczniczymi,
- w § 10 ust. 1 w pkt 3 - rozszerza się zakres realizowanych świadczeń w Oddziale
Chirurgii Ogólnej o procedury chirurgii onkologicznej z jednoczesną zmianą nazwy na
Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej – w związku
z rosnącą liczbą wykonywanych świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej (dotyczy
to pakietu onkologicznego realizowanego przez Oddział Chirurgii Ogólnej), istnieje
koniczność organizacyjnego wyodrębnienia Pododdziału Chirurgii Onkologicznej.
Świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej realizowane będą w ramach aktualnie
zawartej umowy z POW NFZ. Zmiana nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów.
- w § 10 ust. 1 w pkt 6 skreśla się Pracownię endoskopii gastroenterologicznej, która
funkcjonowała przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem
Diabetologii i przenosi się ją w strukturze organizacyjnej do komórek organizacyjnych
funkcjonujących w ramach zakładu leczniczego „Szpital Specjalistyczny”, jako
samodzielną komórkę organizacyjną,
- w § 10 ust. 1 w pkt 7 i 8 dokonuje się połączenia Oddziału Chorób Zakaźnych
z Oddziałem Dermatologicznym i tworzy się Oddział Chorób Zakaźnych
z Pododdziałem Dermatologicznym - połączenie oddziałów pozwoli na zmniejszenie
kosztów bez ograniczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pozwoli również na
lepsze zabezpieczenie personelu medycznego, zarówno lekarskiego i pielęgniarskiego
z uwagi na pojawiające się braki kadrowe. Audytorzy UMWP również
zarekomendowali połączenie obu oddziałów.
- w § 10 ust. 1 w pkt 17 rozszerza się zakres realizowanych świadczeń w Oddziale
Reumatologicznym o świadczenia z zakresu geriatrii z jednoczesną zmianą nazwy na
Oddział Reumatologiczny z Pododdziałem Geriatrii - świadczenia w zakresie geriatrii
realizowane będą w ramach aktualnie zawartej umowy z POW NFZ. Zmiana nie
spowoduje żadnych dodatkowych kosztów.
- w § 10 w ust. 1 dodaje się dodatkowy pkt 19a i tworzy się Oddział Okulistyczny –
aktualnie zabezpieczenie w zakresie stacjonarnych świadczeń okulistycznych na terenie
działania Szpitala jest niewystarczające. Szpital realizuje jedynie świadczenia
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej. W wielu
przypadkach powoduje to konieczność wysyłania pacjentów do innych ośrodków, co
generuje dodatkowe koszty. Obecnie, m.in. z uwagi na zatrudnianie przez Szpital tylko
jednego specjalisty, który jest w wieku przedemerytalnym, trwają rozmowy w celu
pozyskania nowej kadry, celem stworzenia większego zespołu lekarskiego oraz

poprawy dostępności do tych świadczeń zdrowotnych. Wynikiem tych rozmów jest
deklaracja współpracy nowych lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki. Dyrektor
Szpitala poinformował, że prowadzi rozmowy z POW NFZ i istnieje szansa na
pozyskanie kontraktu na ww. świadczenia. Koszty związane z dostosowaniem
infrastruktury zostaną zrefundowane m.in. przez Miasto Suwałki.
- w § 10 w ust. 1 w pkt 28-30: ze struktury Zakładu Anatomii i Patomorfologii wyłącza
się Pracownię histopatologii i tworzy się ją jako samodzielną komórkę organizacyjną.
Jednocześnie jako samodzielną komórkę organizacyjną wyodrębnia się Pracownię
endoskopii gastroenterologicznej;
- w § 10 ust. 2 w pkt 26 dokonuje się zmiany nazwy Poradni Chirurgii Naczyń na
Poradnię Chorób Naczyń – w związku z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych. Szpital posiada w swoich zasobach specjalistę z dziedziny angiologii, co
umożliwia rozszerzenie zakresu działalności o wysokospecjalistyczne świadczenia
z zakresu specjalistycznej diagnostyki chorób naczyń w zakresie krążenia
obwodowego, USG doppler, angio-tomografii kończyn.
- w § 10 ust. 2 dodaje się pkt 31 i 32 – w wyniku tej zmiany zostanie utworzona Poradnia
Leczenia Żywieniowego –Szpital posiada specjalistów posiadających kwalifikacje do
prowadzenia Poradni Leczenia Żywieniowego. Dotychczas świadczenia w zakresie
leczenia żywieniowego udzielane były w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
oraz w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej. Brak wyodrębnionej organizacyjnie Poradni
Leczenia Żywieniowego oraz kontraktu nie pozwala na rozliczenie tych świadczeń,
w wyniku czego Szpital ponosi tylko dodatkowe koszty. Dyrektor Szpitala
poinformował, że na podstawie przeprowadzonych rozmów istniałby szansa na
pozyskanie kontraktu z NFZ na ww. świadczenia.
Ponadto tworzy się Dział Fizjoterapii i Masażu – dotychczas w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą funkcjonował gabinet fizjoterapii i masażu.
- w § 10 w dz. III. wykreśla się Dział Rozliczania i Monitoringu Procedur Medycznych
oraz Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w związku
z faktem, iż w rzeczywistości ww. komórki organizacyjne nie funkcjonowały;
- w § 10 w dz. III tworzy się dodatkowe samodzielne stanowiska pracy,
tj. Administratora Systemu Informatycznego i Inspektora Ochrony Radiologicznej –
dotychczas ww. stanowiska funkcjonowały w ramach komórek organizacyjnych.
W związku z przygotowywaniem się przez Szpital do uzyskania akredytacji Ministra
Zdrowia, zgodnie z przyjętymi standardami akredytacyjnymi, przedmiotowe
stanowiska powinny być wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jako samodzielne
stanowiska pracy.

