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KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJI 

SŁAWOMIR ZAWIŚLAK
Biuro Poselskie ul. Piłsudskiego 27 A,
22-400 Zamość, tel/fax 84 638 44 02

Zamość, 06.03.2017 r.

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego pozytywnej OPINII O 
CELOWOŚCI INWESTYCJI w zakresie przebudowy oraz poszerzenia działającego Oddziału 
Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu i utworzenia wzorcowego oddziału, wyrażającego się przez 
wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno- 
neurochirurgicznymi w województwie lubelskim, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą 
prośbą o zapoznanie się i rozpatrzenie możliwości wsparcia finansowego ze środków 
budżetowych w/w inwestycji. Jednocześnie, wspólnie z Dyrekcją Szpitala, pragnę wyrazić wielką 
satysfakcję z tego, że jest to pierwszy i zarazem wzorcowy, pozytywnie oceniony projekt 
inwestycyjny za pomocą systemu IOWISZ w województwie lubelskim, który wpisuje się w 
opracowane dokumenty strategiczne w zakresie rozwoju ochrony zdrowia w Polsce, w tym m.in. 
w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 oraz Priorytetów Regionalnej Polityki 
zdrowotnej dla województwa lubelskiego. Ww. wniosek uzyskał wynik w wysokości 26003 pkt.

Panie Ministrze, chciałbym poinformować, że Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jest jednostką medyczną, która wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i wzrastającej zachorowalności na określone schorzenia, 
stara się rozwijać określone kierunki opieki medycznej. Dlatego, pragnę zwrócić się do Pana 
Ministra o akceptację i wsparcie sfinansowania ze środków budżetowych projektu powstania w 
zamojskim Szpitalu nowoczesnego kompleksu opieki koordynowanej nad pacjentem 
udarowym. Kompleks ten wpisuje się w szeroko rozumianą opiekę nad pacjentem 
przyjmowanym w trybie nagłym, tj. w zakresie medycyny ratunkowej. Oprócz tego, określony 
jest do realizacji w Planie Strategicznym Szpitala.

Opisywane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę oraz poszerzenie działającego Oddziału 
Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego oddziału, wyrażające się 
poprzez wdrożenie kompleksowej opieki nad pacjentami neurologicznymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur 
wewnątrznaczyniowych, tj. najnowszych metod leczenia fazy ostrej udaru niedokrwiennego 
(tromboliza, trombektomia), a także wczesna rehabilitacja poudarowa i prowadzenie programów 
terapeutycznych. Realizacja projektu umożliwi rozwinięcie najnowocześniejszej metody leczenia 
wewnątrznaczyniowego - trombektomii, która jest wykonywana zaledwie w kilkunastu ośrodkach 
medycznych w kraju. Opieka koordynowana nad pacjentem udarowym, w ramach opisywanego 
projektu, dotyczy utworzenia modelowego oddziału świadczącego kompleksową opiekę 
medyczną nad pacjentem, u którego zdiagnozowano, m.in. choroby naczyniowe, 
demielinizacyjne, zapalne,
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padaczkowe, kręgosłupa i kanału kręgowego, nerwomięśniowe, itd. Ponadto, obejmuje rozwój 
nowoczesnych metod diagnostycznych w neurologii, m.in.: Video EEG, elektromiografia, 
potencjały wywołane, neurosonologia (USG Dopplera tętnic domózgowych i USG 
przezczaszkowe) oraz stymulacja magnetyczna. Ponadto, przy współpracy z Zakładem Radiologii 
wykonywanie angiografii naczyń CUN, TK, MR ze spektroskopią i perfuzją). Istotą 
przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w leczeniu pacjentów 
neurologicznych, zapewniającym 24 godzinną dostępność do wysokospecjalistycznych usług 
medycznych. Działanie to wpisuje się w trendy demograficzne cywilizacji, tj. starzenie się 
społeczeństwa skutkuje wzrostem schorzeń całego układu nerwowego.

W nowym kompleksie opieki nad pacjentem udarowym zwiększona zostanie liczba łóżek 
dla chorych z 39 do 60, a powierzchnia z 693 m2 do 1679,58 m2. Przy czym, stan ogólny łóżek 
w Szpitalu nie zmieni się, a zwiększenie łóżek w kompleksie wynika wyłącznie z działań 
restrukturyzacyjnych polegających na przekształcaniu dotychczasowego stanu łóżek do potrzeb 
zdrowotnych pacjentów. Działanie takie jest możliwe dzięki stałemu monitorowaniu sytuacji 
epidemiologicznej w regionie przez Dyrekcję Szpitala. Kompleks będzie mógł być poszerzony o 
powierzchnię, którą dotychczas zajmował Oddział Urologiczny, a który z uwagi na liczbę 
hospitalizowanych pacjentów będzie przeniesiony do innej lokalizacji, w miejsce zmniejszonego 
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii Ciąży. W ramach inwestycji zaplanowano 
również m.in. modernizację sali operacyjnej umożliwiającej wykonywanie wszystkich zabiegów 
operacyjnych neurologiczno-neurochirurgicznych, oraz poradni Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej. Zakładany termin realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na 2017-2019r. 
Wartość ogólna projektu szacowana jest na ok. 16 m-ln. zł.

Panie Ministrze, przeprowadzenie w/w inwestycji w zamojskim Szpitalu, obejmującej 
pełną kompleksowość leczenia pacjentów neurologiczno-neurochirurgicznych, spowoduje 
zwiększenie dostępności chorych do usług medycznych, których brak jest obecnie w 
województwie lubelskim, a które są niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
pacjentów. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że Oddział Neurologii z Pododdziałem 
Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w 
Zamościu jest wiodącym ośrodkiem leczenia udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej w 
Polsce i jest jednym z 22 centrów w Polsce, który w latach 2012-2016 przeprowadził w/w 
specjalistyczne zabiegi.

Załączniki:
1. Kserokopia OPINII O CELOWOŚCI INWESTYCJI.
2. Wykład (prezentacja) Pani Agnieszki Słowik, Katedra i Klinika Neurologii UJ CM, 

nt. Leczenia udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej w Polsce.
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Sławomir Zawiślak 

Poseł na Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej

hanem fanie fałltW nawiązaniu do pisma z dnia 15 marca 2017 r. znak: BMK-070-8-I/536/AJ/17 

IK895043, przekazującego pismo z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wsparcia 

finansowego inwestycji w zakresie przebudowy oraz poszerzenia działającego 

Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, uprzejmie informuję, co 
następuje.

Ze względu na obowiązujące przepisy Minister Zdrowia nie posiada podstawy prawnej 

do finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki, dla których nie jest organem 
założycielskim. Zgodnie z art. 115 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1638 i 1948) minister właściwy do spraw 

zdrowia może przyznać dotacje na remonty i inne inwestycje samodzielnemu 

publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest 
minister właściwy do spraw zdrowia albo uczelnia medyczna.

Natomiast w ramach programów polityki zdrowotnej możliwe jest ubieganie się 

o środki finansowe przez jednostkę poprzez udział w procedurach konkursowych na 

wybór realizatorów programów, ukazujących się m.in. na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia, co daje Szpitalowi potencjalną możliwość włączenia go do grupy 

realizatorów programów polityki zdrowotnej, lecz wyłącznie ukierunkowanych na zakup 

sprzętu specjalistycznego dla budowanego Pododdziału Udarowego w ww. Szpitalu.

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa
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Jednocześnie należy zauważyć, że ww. Szpital uczestniczył w 2015 r. w realizacji 

programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy program wyrównywania dostępności do 

profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego - POLKARD i uzyskał 

środki finansowe w wysokości blisko 50 tys. zł na zakup aparatury medycznej dla 

oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu.

Ponadto uprzejmie informuję, że wsparcie dla obszaru zdrowia z funduszy 

europejskich w latach 2014-2020 prowadzone jest zgodnie z zapisami dokumentu 

Krajowe Ramy Strategiczne. Policy Paper dla Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. 

Wskazuje się tam narzędzia, które służą wsparciu obszaru zdrowia ze środków EFSI. 

Wsparcie zakupu tego typu sprzętu, co do zasady, wydaje się być możliwe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Województwa Lubelskiego 
(RPO).

Szczegółowych informacji o ewentualnej możliwości wsparcia przedmiotowej inwestycji 

w ramach RPO oraz jego warunkach należy poszukiwać w Inwestycji Zarządzającej, 

w tym przypadku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego lub 

w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
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