Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zmian w statucie polegających na:
- zmianie nazwy Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Reumatologii
i Endokrynologii na Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii
i Diabetologii
Zmiana spowodowana jest planowanym zakontraktowaniem świadczeń w Poradni
Diabetologicznej i stworzeniem wraz z oddziałem kompleksowej opieki diabetologicznej.
Oddział posiada potencjał kadrowy w postaci dwóch lekarzy diabetologów i zajmuje się
leczeniem również pacjentów z powodu cukrzycy.
- zmianie nazwy Oddziału Chirurgicznego na Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii
Onkologicznej i Naczyniowej oraz utworzeniu Poradni Chirurgii Naczyniowej
Zmiana spowodowana jest planowanym rozszerzeniem działalności Oddziału Chirurgicznego
o chirurgię onkologiczną i naczyniową. Oddział posiada potencjał kadrowy (2 lekarzy
specjalistów chirurgii onkologicznej). Szpital jest w trakcie uzgadniania warunków umowy
z lekarzami specjalistami z zakresu chirurgii naczyniowej. Szpital posiada również niezbędną
aparaturę medyczną (angiograf stacjonarny do badań i zabiegów naczyniowych). Utworzenie
Poradni Chirurgii Naczyniowej pozwoli na przyjmowanie pacjentów ze schorzeniami naczyń
obwodowych, w tym do kwalifikacji do zabiegów oraz konsultacji po zabiegach.
- utworzeniu Oddziału
Kardiologicznej Dziennej

Rehabilitacji

Kardiologicznej

oraz

Ośrodka

Rehabilitacji

W chwili obecnej Szpital realizuje świadczenia z zakresu kardiologii, w tym kardiologii
inwazyjnej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych, po których pacjenci wymagają
rehabilitacji kardiologicznej. POW NFZ jest zainteresowany zakontraktowaniem tego zakresu
świadczeń zdrowotnych. W chwili obecnej na terenie województwa podlaskiego funkcjonuje
tylko jeden podmiot realizujący rehabilitację kardiologiczną w warunkach stacjonarnych
(NZOZ Procardia w Augustowie).
Szpital zamierza stworzyć kompleksową opiekę kardiologiczną. Rehabilitacja kardiologiczna
jest słabą stroną opieki zdrowotnej i często pacjenci ratowani podczas zawału umierają w
ciągu roku po nim z powodu braku odpowiedniej opieki (rehabilitacji). Rehabilitacja
kardiologiczna umożliwi zmniejszenie śmiertelności z powodu ostrych incydentów
sercowych, opóźnienie rozwoju choroby i skrócenie czasu leczenia po ostrych incydentach
sercowych;
- utworzeniu Poradni żywieniowej
Poradnia żywieniowa sprawować będzie opiekę nad pacjentami wymagającymi domowego
żywienia pozajelitowego i dojelitowego, które finansowane jest przez NFZ. W Poradni
prowadzi się ocenę stanu odżywiania, sposobu żywienia oraz przygotowanie domowego
żywienia pozajelitowego i domowego żywienia dojelitowego.
Ponadto ze statutu wykreśla się niefunkcjonujące komórki organizacyjne, tj.:
Pracownię Radiologii Ogólnej nr 2, Punkt pobrań materiałów do badań oraz zwiększa się
liczbę gabinetów diagnostyczno-zabiegowych z 9 do 10.

