Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

Na wniosek Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach dokonuje się następujących zmian w statucie:
1) zmienia się nazwę oddziału Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Dermatologicznym na
Oddział Chorób Zakaźnych
2) zmienia się nazwę Oddziału Reumatologicznego z Pododdziałem Geriatrii na Oddział
Reumatologiczny z Pododdziałem Dermatologii i Geriatrii
W związku z nasileniem się w ostatnim roku występowania chorób zakaźnych, w tym
odry, oraz konieczności zwiększenia reżimu sanitarnego, Szpital podjął decyzję o zmianie
organizacyjnej polegającej na przeniesieniu pododdziału Dermatologicznego z Oddziału
Chorób Zakaźnych do Oddziału Reumatologicznego. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania
jest usytuowanie wymienionych komórek organizacyjnych na jednym poziomie
w bezpośrednim sąsiedztwie, co ułatwi rotację personelu w miarę konieczności wzajemnej
pomocy w pracy. Wpłynie również na ułatwienie zabezpieczenia dyżurów w sytuacji absencji
personelu.
3) tworzy się Pracownię densytometrii
Szpital posiada specjalistów oraz niezbędny sprzęt wymagany do prowadzenia
Pracowni densytometrii. Dzięki densytometrii można wykryć osteoporozę we wczesnym etapie
rozwoju, a także określić stopień jej zaawansowania oraz monitorować leczenie.
4) likwiduje się aptekę ogólnodostępną
Konieczność likwidacji apteki ogólnodostępnej podyktowana jest nowelizacją ustawy
Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie
ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1375),
przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub są
wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są
jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są
obowiązani w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 31 lipca 2019 r.
poinformować właściwy organ o rezygnacji z prowadzenia apteki ogólnodostępnej.
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zamierza ogłosić przetarg
na wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie apteki przez podmiot zewnętrzny,
łącznie z odsprzedażą zezwolenia na prowadzenie apteki oraz przejęciem pracowników przez
firmę zewnętrzną. Szpital zakłada, że miesięczne przychody z tytułu prowadzenia apteki
ogólnodostępnej nie ulegną znacznemu obniżeniu.

