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Sekretarz Stanu

Szef Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2019 r., znak: BPRM.RO.2130.121.2019.(6).KK, 

przekazujące pismo Wojewody Lubelskiego w sprawie przyznania z rezerwy ogólnej budżetu 

państwa środków na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie wzorcowego ośrodka 

kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi 

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”, 

uprzejmie informuję, co następuje.

Podejmując się oceny zasadności realizacji przedmiotowej inwestycji należy stwierdzić, 

że według Map Potrzeb Zdrowotnych (MPZ) z zakresu lecznictwa szpitalnego dla województwa 

lubelskiego, przedmiotowy świadczeniodawca w 2016 r., posiadał 16 oddziałów i 480 łóżek 

szpitalnych, w ramach których sprawozdał 33 870 hospitalizacji (wszystkie oddziały posiadały 

kontrakt z NFZ).

Przechodząc do analizy zasobów oddziału neurologicznego, jest na nim 39 łóżek, na których 

w 2016 r. leczono 1500 pacjentów w ramach 1600 hospitalizacji. Struktura hospitalizacji według 

grup rozpoznań kształtowała się następująco: udar niedokrwienny mózgu 31,4% (średnia dla 

województwa lubelskiego wynosi 16,4%), choroby kręgosłupa 15,3%, przemijający atak 

niedokrwienny (TIA) 14%. Średni czas trwania pobytu na oddziale wynosi 9 dni, z czego 17,7% 

pacjentów hospitalizowanych było poniżej 4 dni. Na oddziale 70,1% stanowili pacjenci 

z powiatu, w którym znajdował się szpital, spoza powiatu natomiast było leczonych 27,4% 

pacjentów, a spoza województwa odpowiednio 2,5%. Obłożenie kształtowało się na wysokim 

poziomie 95,5%. Współczynniki wielochorobowości „wysoki” oraz „bardzo wysoki” są dużo 

wyższe, niż średnia dla województwa.
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Analizując prognozy liczby hospitalizacji i osobodni oraz analizy zapotrzebowania 

na infrastrukturę w latach 2018-2031 dla województwa lubelskiego na oddziale neurologicznym 

w 3 kategoriach odnotowano wskaźnik „Wzrost”, co oznacza wzrost liczby hospitalizacji 

i osobodni oraz zwiększone zapotrzebowanie na infrastrukturę szpitalną na przedmiotowym 

oddziale w województwie.

Należy również mieć na uwadze, że dla przedmiotowej inwestycji została wydana przez 

Wojewodę Lubelskiego pozytywna opinia ojej celowości.

Mając na uwadze powyższe, a także przytoczone powyżej dane, w ocenie Ministerstwa 

Zdrowia dofinansowanie przedmiotowej inwestycji wydaje się być zasadne.

Odnosząc się natomiast do potencjalnych źródeł dofinansowania przedmiotowej inwestycji 

informuję, ze względu na obowiązujące przepisy, Minister Zdrowia nie posiada podstawy prawnej 

do finansowania zadań realizowanych przez jednostki, dla których nie jest organem tworzącym. 

Zgodnie bowiem z art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

Minister Zdrowia może przyznać dotacje na remonty i inne inwestycje samodzielnemu 

publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Minister 

Zdrowia albo uczelnia medyczna.

Dofinansowanie przedmiotowej inwestycji jest jednak potencjalnie możliwe w ramach Programu 

Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD, w ramach którego 

w kolejnych miesiącach (2019-2020) planowana jest realizacja następujących zadań 

majątkowych:

1. Wyposażenie/ doposażenie oddziałów rehabilitacji neurologicznej w urządzenia 

do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych 

z biofeedback.

2. Wyposażenie/ doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy mobilne lub 

stacjonarne z „pływającymi” stołami zabiegowym pracowni elektrofizjologii.

3. Wyposażenie/ doposażenie w mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy dla 

operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej.

4. Wyposażenie/ doposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii 

naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii.

5. Wyposażenie/ doposażenie w aparaty średniej klasy do diagnostyki ultrasonograficznej, 

w tym echokardiografii oddziałów rehabilitacji kardiologicznej

6. Wyposażenie/ doposażenie w stoły hemodynamiczne pracowni hemodynamicznych.

Otrzymanie dofinansowania ze środków POLKARD uwarunkowane jest przystąpieniem jednostki 

do postępowania konkursowego poprzez złożenie oferty. Następnie oferta ta, po weryfikacji 

spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu konkursowym, musi 
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uzyskać w ocenie merytorycznej odpowiednią sumę punktów, kwalifikującą oferenta 

do partycypacji w podziale środków przewidzianych na realizację danego zadania. Program może 

stanowić źródło dofinansowania zakupu ww. sprzętu, jednak dopiero po spełnieniu określonych 

wymagań konkursowych oraz wyłonieniu jednostki jako realizatora Programu. Informacje 

na temat prowadzonych konkursów w ramach ww. zadań można znaleźć na stronie Ministerstwa 

Zdrowia pod linkiem: https://www.qov.pl/web/zdrowie/proqram-profilaktyki-i-leczenia-chorob- 

ukladu-sercowo-naczvnioweqo-polkard-na-lata-2017-2020-oqloszenia2 .

Kolejnym potencjalnym źródłem sfinansowania przedmiotowej inwestycji są środki UE. Niestety, 

z uwagi na zaawansowany etap wdrażania funduszy będących w dyspozycji Ministra Zdrowia 

w ramach POIŚ i wynikające z powyższego ograniczone możliwości finansowe, potencjalne1 

wsparcie przedmiotowej inwestycji z ww. środków nie jest możliwe.

1 Możliwość uzyskania wsparcia ze środków POIŚ jest uzależniona od spełnienia przez podmiot kryteriów 
dotyczących typu beneficjenta i zakresu inwestycji.

Niemniej jednak zachęcam Państwa do rozważenia możliwości ubiegania się o wsparcie 

dostępne w ramach środków UE pozostających w dyspozycji Marszałków Województw - 

w analizowanym przypadku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości 

skorzystania z ww. wsparcia, zachęcam do kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej ww. Programem.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Janusz Cieszyński

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/
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