Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XXXIX/…../2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia … stycznia 2014 roku
w sprawie :

zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 217) statut podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący.
Statut Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim został nadany przez Radę Powiatu
Wodzisławskiego Uchwałą Nr XVI/182/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. Zgodnie
z brzmieniem § 18 ww. dokumentu zmiany w statucie dokonuje Rada Powiatu
Wodzisławskiego.
Z wnioskiem o dokonanie przedmiotowych zmian wystąpiła Pani Dyrektor Bożena
Capek:
1) pismem z dnia 9.10.2013r. L.dz./Kanc/7724/2013,
2) pismem z dnia 13.11.2013r. L.dz./Kanc/8756/2013,
3) pismem z dnia 3.12.2013r. L.dz./Kanc/9444/2013.
Wprowadzane ww. projektem uchwały zmiany są związane z następującymi
przekształceniami w strukturze PP ZOZ-u:

1.

Likwidacja Działu Fizjoterapii w Rydułtowach, Poradni Rehabilitacyjnej
w Rydułtowach, Poradni Dermatologicznej w Rydułtowach, Poradni Diabetologicznej
w Rydułtowach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Rydułtowach i Poradni Leczenia
Bółu w Rydułtowach.
Konieczność dokonania zmian polegających na wykreśleniu ze statutu PP ZOZ-u

następujących komórek organizacyjnych: Działu Fizjoterapii, Poradni Rehabilitacyjnej,
Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Bólu, Poradni Diabetologicznej i Poradni
Dermatologicznej zlokalizowanych w Zespole Poradni Specjalistycznych w Rydułtowach
przy ul. Plebiscytowej 47 wiąże się z zamiarem ich likwidacji z dniem 28.02.2014 roku,

co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną na podstawie podjętej uchwały
Nr 10/2013 z dnia 23.08.2013 roku.
Decyzję tą poprzedzono analizą:
− struktury organizacyjnej Zakładu,
− zasobów kadrowych personelu medycznego,
− wysokości kontraktów z NFZ,
− kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych,
− dostępności do świadczeń.
Dyrekcja PP ZOZ-u przeprowadziła analizę wyników finansowych wszystkich jednostek
organizacyjnych, w tym w poradniach specjalistycznych i dziale fizjoterapii.
Na podstawie realizacji kontraktów za I półrocze br. obliczono wysokość ponoszonych
kosztów w przeliczeniu na 1 miesiąc. Ujemne wyniki finansowe zanotowano między innymi
w następujących komórkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Rydułtowach:
1) Dziale Fizjoterapii,
2) Poradni Rehabilitacyjnej,
3) Poradni Dermatologicznej,
4) Poradni Diabetologicznej,
5) Poradni Zdrowia Psychicznego,
6) Poradni Leczenia Bólu.
W ww. komórkach organizacyjnych łącznie Zakład poniósł średnie koszty za 1 m-c
w wysokości 93 506 zł. Przychody za ten okres uzyskano w kwocie 46 392 zł,
co oznacza, że działalność w wymienionych poradniach przynosi miesięcznie straty
w wysokości 47 114 zł. Mając na uwadze fakt, że część kosztów pośrednich takich jak
amortyzacja, ubezpieczenia o.c. oraz majątkowe i administracji będzie obciążać inne komórki
(przeciętnie

miesięcznie

w

granicach

22 000

zł)

strata

bezpośrednio

związana

z działalnością tych komórek wynosi 25 000 zł miesięcznie.
Lekarze prowadzący wymienione poradnie, oprócz poradni leczenia bólu i poradni
dermatologicznej, wystąpili z propozycją przejęcia realizacji kontraktu na własny rachunek
łącznie z przejęciem pracowników poradni na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy.
Zmiany organizacyjne Dyrekcja Zakładu planuje dokonać z dniem 28.02.2014r.
Dokonując analizy celowości podjęcia decyzji w sprawie przekazania lub likwidacji
ww. poradni wskazuje się następujące pozytywne aspekty takiego rozwiązania:

− PPZOZ zmniejszy planowany ujemy wynik finansowy na rok 2014 o ponad
250 000 zł,
− nastąpi bezkosztowe zmniejszenie zatrudnienia w strukturze Zakładu poprzez
przejęcie pracowników etatowych na zasadach art. 231 Kodeksu Pracy o 10,125 etatu,
− przychody z tytułu wynajmu 332 m2 powierzchni dotychczas zajmowanych przez te
komórki podmiotom zewnętrznym wyniosą 31 000 zł rocznie,
− przychody z tytułu obciążania wynajmujących kosztami zużytych mediów (tj. energii
elektrycznej, energii cieplnej, wody) oraz podatku od nieruchomości i sprzątania
części wspólnych wyniosą ponad 30 000 zł rocznie,
− Zakład uzyska przychody z tytułu odsprzedaży sprzętu medycznego oraz
wyposażenia,
− świadczenia w poradniach przejętych będą udzielane pacjentom w dotychczasowych
lokalizacjach ( oprócz poradni leczenia bólu i dermatologicznej),
− za zgodą NFZ kontrakt na rok 2014 zostanie przekazany cesją praktykom lekarskim,
które

przejmą

do

wykonywania

świadczenia

likwidowanych

komórek

organizacyjnych.

2. Likwidacja 10 łóżek szpitalnych w Oddziale Wewnętrznym II, z Pododdziałem
Geriatrycznym w Szpitalu w Rydułtowach przy ul. Plebiscytowej 47.
Przekształcenie to związane jest m.in. z koniecznością wyodrębnienia
szpitalnym powierzchni

przeznaczonej

na

działalność

w ww. oddziale

Izby Przyjęć dla Oddziałów

Wewnętrznych w Szpitalu w Rydułtowach, co równocześnie obliguje podmiot leczniczy
do

dostosowania

pozostałej

części

oddziału

tj. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

do

obowiązujących

przepisów

26.06.2012r. w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą. Zapisy Rozdziału III § 18 ww. rozporządzenia stanowią, iż łóżka
w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych, w związku
z powyższym obecna ilość łóżek szpitalnych w oddziale musi ulec zmniejszeniu z 60 do 50
łóżek szpitalnych.
Ww. przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Uchwałą nr 12/2013 z dnia 8.11.2013 roku.

3.

Likwidacja Dyspozytorni pogotowia ratunkowego – zlokalizowanej w Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68.
W związku z procesem reorganizacji systemu ratownictwa medycznego w Województwie

Śląskim opartym na założeniach Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne zatwierdzonego w dniu 9 marca 2011 roku przez Ministra Zdrowia,
a dotyczącym utworzenia na terenie województwa 6 skoncentrowanych dyspozytorni
medycznych i związanych z tym 6 rejonów operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego,
dotychczas funkcjonujące dyspozytornie medyczne m.in. w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim,
Rydułtowach i Rybniku zostały zlikwidowane. Natomiast z dniem 1 października 2013 roku
włączono obecne rejony operacyjne o nr 24/08, 24/09, 24/10, 24/11 w zasięg
Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej w Jastrzębiu Zdroju. Zespoły ratownictwa
medycznego z obszaru Powiatów Raciborskiego, Wodzisławskiego, Rybnickiego i Miasta
Rybnika dysponowane są z dyspozytorni medycznej w Jastrzębiu Zdroju, co odpowiada
założeniom Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Województwa Śląskiego, jak również wydanym przez Wojewodę Śląskiego zarządzeniom
nr 159/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia projektu
dotyczącego „Uruchomienia na terenie Województwa Śląskiego Systemu Powiadamiania
Ratunkowego w zakresie przyjmowania zgłoszeń alarmowych” i nr 163/13 z dnia 28 lipca
2013 roku zmieniającym powyższe zarządzenie.
W

związku

z

powyższym

konieczne

jest

dokonanie

zmiany

polegającej

na wykreśleniu ze statutu PP ZOZ-u Dyspozytorni pogotowia ratunkowego – zlokalizowanej
w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 68.
Ww. zmiana statutu została pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, Uchwałą nr 13/2013 z dnia 8.11.2013 roku.

4. Utworzenie w strukturze Zakładu Poradni Onkologicznej w Zespole Poradni
Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164.
Utworzenie w strukturze Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Poradni
Onkologicznej podyktowane jest dużym zapotrzebowaniem na świadczenia onkologiczne
ze strony pacjentów - w stosunku do niewielkiej liczby podmiotów leczniczych, które

udzielają świadczeń onkologicznych w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
w ramach kontraktu z NFZ.
Obecnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w rejonie działania PP ZOZ-u
posiadają poradnie zlokalizowane w miastach:
− Wodzisław Śląski – 1 poradnia,
− Rydułtowy – 1 poradnia – będąca w strukturze PP ZOZ,
− Rybnik – 1 poradnia,
− Racibórz – 1 poradnia.
Charakter świadczonych usług w poradniach onkologicznych powoduje, że powinny być
one zrealizowane niezwłocznie, dlatego utworzenie Poradni Onkologicznej w Zespole
Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 26 Marca 164 znacznie zwiększy
dostępność do specjalistycznej opieki medycznej w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu
Wodzisławskiego.
PP ZOZ będzie ubiegał się o podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
na świadczenie usług medycznych w zakresie onkologii, po dokonaniu przedmiotowych
zmian co jest koniecznym warunkiem formalno–prawnym procedury kontraktowej.
Ww. przekształcenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Powiatowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą
w Wodzisławiu Śląskim Uchwałą nr 17/2013 z dnia 26.11.2013 roku.

W związku z powyższym wnoszę jak w sentencji przedłożonego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
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