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Jako osoby konsekwentnie, od wielu miesięcy zaangażowane we wspieranie projeku Dr n. 
med. Ewy Wierzchowskiej-Cioch, Ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym 
pragniemy poinformować, że dostrzegamy pilną potrzebę wzmocnienia potencjału udzielanych 
świadczeń w zakresie neurologii i neurochirurgii dla mieszkańców województwa lubelskiego, 
poprzez utworzenie wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentem ze schorzeniami 
neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

W dniu 23 grudnia 2016 r., do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął formalny 
wniosek (Nr 000380 formularza IOWISZ) Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu o wydanie opinii o celowości inwestycji w Sektorze Zdrowia, 
złożony na podstawie art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (ówczesny publikator: Dz. U z 2016 r., poz. 1793 z późn. 
zm.).

Przedmiotowy wniosek dotyczył inwestycji pt. „Utworzenie wzorcowego ośrodka 
kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w 
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”. W 
wymienionym wniosku został określony termin planowanego zakończenia inwestycji do dnia 31 
grudnia 2019 r. Koszt przeprowadzenia inwestycji.-16 min. zł.

Powyższy projekt jest niezwykle ważny do przeprowadzenia dla mieszkańców południowej 
części województwa lubelskiego, uwzględniając zwiększoną zachorowalność na schorzenia 
neurologiczno-neurochirurgiczne. Przeprowadzenie inwestycji spowoduje powstanie nowoczesnego 
i innowacyjnego kompleksu opieki kompleksowej i koordynowanej nad pacjentem udarowym. 
Powstanie takiego centrum wpisuje się w planowane przedsięwzięcie utworzenia sieci centrów 
udarowych w Polsce, w oparciu o ośrodki medyczne, w których już są wykonywane 
wysokospecjalistyczne zabiegi w naczyniach mózgowych. Oddział Neurologii z Pododdziałem 
Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu jest jednym z wiodących ośrodków leczenia udaru 
mózgu metodą trombektomii mechanicznej w Polsce, który w latach 2012-2019 przeprowadził w/w 
specjalistyczne zabiegi. Należy także podkreślić, że w tych przypadkach chodzi o pacjentów, którzy 
są przyjmowani w trybie nagłym, tj. w zakresie medycyny ratunkowej.

Zgodnie z dokumentem „PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ 
(PRPZ) DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na okres 1.01.2019 - 31.12.2021” oraz 
powiązanymi z nim innymi opracowaniami o charakterze systemowym i strategicznym (m.in. Policy 
paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego 
w województwie lubelskim) „neurologia jest jedną z dziedzin priorytetowych, co wynika z 
uwarunkowań epidemiologicznych (...). Ze względu na wydłużony czas oczekiwania oraz wysokie 
obłożenie łóżek należy niezwłocznie zwiększyć dostępność do oddziałów neurologicznych i 
neurochirurgicznych”.

W dniu 2 lutego 2017 r. przedmiotowa inwestycja otrzymała pozytywną opinię o celowości 
inwestycji z całkowitym, wysokim wynikiem punktowym w wysokości 26003.
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest 
placówką o uznanej i stabilnej pozycji na rynku medycznym. Jakość świadczeń i organizacja ich 
udzielania zyskują pozytywny odbiór społeczny. Jednostka osiągnęła i utrzymuje standardy 
akredytacyjne i certyfikacyjne.

Z przedstawionych nam informacji jednak wynika, że sytuacja na Oddziale Neurologicznym 
z Pododdziałem Udarowym staje się coraz bardziej problematyczna. Stale wzrasta liczba pacjentów 
przyjmowanych w stanach pilnych (udary). Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak 
wysokospecjalistycznego leczenia pacjentów neurołogiczno-neurochirurgicznych w stanach ostrych 
w szpitalach powiatowych, tj. w Biłgoraju, Tomaszowie Lubelskim i Hrubieszowie. Sytuacja taka 
jest spowodowana m.in. tym, że w Szpitalu Wojewódzkim w Zamościu leczeni są chorzy z 
tętniakami, przetokami tętniczo-żylnymi do embolizacji oraz krwawieniem podpajęczynówkowym z 
pękniętego tętniaka, również do embolizacji. Wykonywana jest tromboliza dożylna oraz 
trombektomia mechaniczna w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu. Ponadto, w Oddziale 
wykonuje się leczenie immunoglobulinami w fazie ostrej, postępującej i przewlekłej polineuropatii 
oraz diagnozuje padaczki, a także prowadzi się leczenie stwardnienia rozsianego w ramach 
programów lekowych pierwszej i drugiej linii - procedur tych nie posiadają ościenne Szpitale. 
Dodatkowo, niemalże codziennie do Oddziału przyjmowani są pacjenci onkologiczni z guzem mózgu 
i przerzutami do diagnostyki i doraźnego leczenia. W związku z tym na korytarzach ustawiane są 
dodatkowe łóżka tzw. dostawki (7-8 sztuk). Niestety taka sytuacja, w której pacjenci są leczeni w 
tych bardzo trudnych i urągających bezpieczeństwu warunkach, nie powinno mieć miejsca. Pacjenci 
z udarem mózgu, niedokrwiennym, krwotocznym oraz krwawieniem podpajęczynówkowym 
stanowią ponad 70 % osób hospitalizowanych w Oddziale. W związku z powyższym koniecznością 
jest przeprowadzenie na tym Oddziale remontu i jego przebudowy wraz ze zwiększeniem łóżek, 
ponieważ po prawie 20-tu latach jego użytkowania warunki są urągające obecnym standardom 
leczenia pacjentów.

Powyższa sytuacja może jeszcze się pogorszyć w związku z wydaniem przez Ministerstwo 
Zdrowia dokumentu pt. „Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów 
ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”, wg którego każdy pacjent z 
podejrzeniem udaru mózgu, u którego objawy udaru wystąpiły nie wcześniej niż 7 dni przed 
wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego, powinien być leczony w oddziale udarowym. 
Ponadto, zgodnie z tymi wytycznymi nie należy transportować pacjentów z podejrzeniem udaru 
mózgu do najbliższego podmiotu leczniczego, posiadającego szpitalny oddział ratunkowy lub izbę 
przyjęć lecz nie posiadającego oddziału udarowego”. Co za tym idzie najprawdopodobniej zwiększy 
się liczba przywożonych pacjentów do Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu, ponieważ w 
ościennych szpitalach powiatowych, tj. Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju i Hrubieszowie nie ma 
oddziału udarowego.

Program rozbudowy szpitala pozwoli na pełne wykorzystanie infrastruktury oraz wpłynie na 
poprawę dostępności do świadczeń neurologicznych mieszkańcom regionu.
Wielokrotnie podejmowane przez nas działania mające na celu dofinansowanie omawianego 
projektu w 2018 r nie znalazły należytego poparcia u podejmującego pozorowane działania organu 
prowadzącego szpital tj. Marszałka Województwa Lubelskiego i koalicyjnego Zarządu PSL- PO. 
Swoją, krytyczną ocenę pracy władz samorządowych województwa lubelskiego przedstawiliśmy na 
konferencji prasowej w październiku 2017 r.

Z kolei z pisma Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r., znak: OZ- 
11.9012.35.2018.AB dotyczącego omawianego w piśmie zadania, skierowanego do Wojewody 
Lubelskiego wynika, że cyt.: „[...] W dniu 29 grudnia 2017 roku Sejmik w Uchwale nr 
XXXVII/495/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz w Uchwale nr 
XXXVII/494/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego 
zabezpieczył w latach 2018-2019 kwotę 1 600 000 zł., z czego 600 000 zł. w 2018 roku. W dniu 14 
sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na zmianę w budżecie 
Województwa Lubelskiego na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez 
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przesunięcie kwoty 600 000 zł. na 2019. Po podjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie przez 
Sejmik Województwa na najbliższym posiedzeniu, zostanie ona niezwłocznie przekazana do 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego [...]” .

Po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, podczas ostatniego posiedzenia Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu jako 
poseł na Sejm RP, reprezentant Wojewody Lubelskiego w ww. Radzie poinformowałem jej członków 
o namacalnym efekcie naszej, wspólnej pracy jakim jest przekazanie przez stronę rządową na 
potrzeby ww. Oddziału angiografu z prawie prawie 2 min rządowym dofinansowaniem. Ponadto 
efektem naszych ostatnich działań jest złożenie przez Wojewodę P. Czamka wniosku o 
dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa tj. rezerwy ogólnej Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz kierując się troską o zapewnienie odpowiedniego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców województwa lubelskiego - zwracamy się z 
uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w budżecie Województwa Lubelskiego środków umożliwiających 
pilną realizację przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem

Przemysław Czarnek
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Marszałek
Województwa Lubelskiego 

Jarosław Stawiarski Lublin, dn. 12 czerwca 2019
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Z zainteresowaniem zapoznałem się z inicjatywą Panów dotyczącą wsparcia 

projektu rozbudowy realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki 

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu pod nazwą „Utworzenie wzorcowego ośrodka 

kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno- 

neurochirurgicznymi”.

Uważam, że realizacja tego projektu jest jak najbardziej zasadna i wpisuje się 

w założenia dokumentu „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej (RPZ) dla 

województwa lubelskiego na okres 01.01.2019 do 31.12.2021” oraz innych 

dokumentów o charakterze systemowym i strategicznym m.in. - Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla lecznictwa 

szpitalnego w województwie lubelskim.

Mając na uwadze powyższe oraz przyjmując Panów argumentacje, a przede 

wszystkim zwiększenie dostępności usług oferowanych dla pacjentów z chorobami 

neurologicznymi i neurochirurgicznymi, Sejmik Województwa Lubelskiego Uchwałą 

nr V/106/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zabezpieczył w Budżecie Województwa 

Lubelskiego w 2019 roku kwotę 1 600 000 zł na realizację tego zadania.

L Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 4416 600, fax 81 4416 602 

marszalek@lubelskie.pl
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W dniu 22 maja 2019 roku Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na 

ponowne skierowanie do Pana Wojewody wniosku o zapewnienie finansowania ze 

środków Budżetu Państwa omawianego zadania.

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu szpital zabezpieczy pozostałą 

część wkładu własnego.

W dniu 05.06.2019 roku Zarząd Województwa skierował przedmiotowy wniosek 

do Wojewody Lubelskiego, który obecnie jest procedowany, a następnie przekazany 

zostanie do Ministra Rozwoju i Inwestycji celem wydania opinii w przedmiocie 

współfinansowania tego projektu ze środków Budżetu Państwa.
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