UCHWAŁA NR VIII/83/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala,
co następuje:
§ 1. W Statucie Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży nadanym
Uchwałą Nr XIX/95/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
nadania Statutu Szpitalowi Powiatowemu im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży (Dz. U. Woj.
Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 6079), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Oddział wewnętrzny - 32 łóżka"
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Oddział wieloprofilowy chirurgiczno-ginekologiczny - 22 łóżka"
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Oddział położnictwa i neonatologii - 9 łóżek".
2) załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. za wyjątkiem § 1 pkt 1 lit.a,
który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr VIII/83/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 września 2019 r.

Załącznik Nr 2
Do Statutu Szpitala Powiatowego
im. prof.Romana Drewsa w Chodzieży

WYKAZ ZAKŁADÓW LECZNICZYCH, JEDNOSTEK I KOMÓREK
SZPITALA POWIATOWEGO im. prof. R. Drewsa W CHODZIEŻY

I. ZAKŁADY LECZNICZE:
1. SZPITAL
1). Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej:
a) oddział wewnętrzny,
b) oddział dziecięcy,
c) oddział wieloprofilowy chirurgiczno-ginekologiczny,
d) oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
e) oddział położnictwa i neonatologii,
f) oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
g) oddział rehabilitacji
h) blok operacyjny,
i) centralna izba przyjęć,
j) centralna sterylizatornia
k) dział farmacji
2. PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
1 ). Pracownie diagnostyczne :
a) pracownia radiodiagnostyczna
b) pracownia tomografii komputerowej
c) centralne laboratorium medyczne,
d) pracownia endoskopii
e) pracownia USG
3. ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
1) Oddział Ratownictwa Medycznego
a) ambulatorium
b) zespół „S” specjalistyczny
c) zespół „P” podstawowy
4. ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
1) Zakład Przyrodoleczniczy
a) dział fizjoterapii
5. PORADNIE SPECJALISTYCZNE
1) Poradnie specjalistyczne – przyszpitalne
a) poradnia chirurgiczna
b) poradnia urazowo-ortopedyczna
c) poradnia chorób wewnętrznych
d) poradnia diabetologiczna
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e) poradnia pediatryczna
f) poradnia położniczo-ginekologiczna
g) poradnia rehabilitacyjna
h) poradnia leczenia bólu
i) poradnia anestezjologiczna

II . POZOSTAŁE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
1. Sekcja informatyczno-statystyczna
2. Sekcja techniczna:
a) zaopatrzenie,
b) inwentaryzacja,
c) zaplecze techniczne
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapelan szpitalny.
Transport sanitarny.
Dział ekonomiczno - finansowy,
Sekcja służb pracowniczych.
Stanowisko ds. Bhp , P/poż. i OC
Radca prawny.
Inne w zależności od potrzeb.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VIII/83/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września w sprawie zmiany
Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży.
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży planuje dokonać
zmian w strukturze organizacyjnej szpitala. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szpitala zmianie
podlega treść zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do Statutu Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa
w Chodzieży. Zmiana dot. wykazu oddziałów szpitalnych oraz ilości łóżek:
Lp.

Wykaz oddziałów szpitalnych

Wykaz oddziałów szpitalnych

wraz z ilością łóżek

wraz z ilością łóżek

- obecnie -

- po zmianach -

1.

Oddział wewnętrzny – 36 łóżek

Oddział wewnętrzny – 32 łóżka

2.

Oddział dziecięcy – 13 łóżek

Oddział dziecięcy – 13 łóżek

3.

Oddział chirurgii ogólnej – 16 łóżek

Oddział

wieloprofilowy

chirurgiczno-

ginekologiczny – 22 łóżka
4.

Odział chirurgii urazowo-ortopedycznej – Odział chirurgii urazowo-ortopedycznej –
26 łóżek

26 łóżek

5.

Odział rehabilitacji – 50 łóżek

Odział rehabilitacji – 50 łóżek

6.

Oddział położniczo-ginekologiczny –

Oddział położnictwa i neonatologii – 9 łóżek

18 łóżek
7.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii –
Terapii – 4 łóżka

4 łóżka

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży jest świadczeniodawcą
zakwalifikowanym do I poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej (PSZ).
Zgodnie z umową zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia w Poznaniu na podstawowy system zabezpieczenia świadczeń w szpitalu
w Chodzieży składają się następujące oddziały: wewnętrzny, dziecięcy, chirurgii ogólnej, chirurgii
urazowo-ortopedycznej w części urazowej, rehabilitacji, położniczo-ginekologiczny w części
ginekologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.
Szpital planując połączenie profili zabiegowych: chirurgii ogólnej i ginekologii uwzględnił
posiadane zasoby majątkowe oraz kadrowe. Pozwalają one na połączenie tychże oddziałów.
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W strukturze szpitala funkcjonuje nowoczesny blok operacyjny składający się z czterech
sal operacyjnych. Trzy sale posiadają windy do transportu narzędzi z sal operacyjnych do
centralnej sterylizatorni. Jedna jest wydzielona na potrzeby oddziału położniczego. Zabiegi
ginekologiczne wykonywane są na sali operacyjnej chirurgicznej. Pozostałe

sale operacyjne

wykorzystuje się dla potrzeb oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej. Taki podział sal
operacyjnych oraz stała dostępność sali operacyjnej dla zespołu porodowego

gwarantuje

bezpieczeństwo położnic, obniża ryzyko zakażeń szpitalnych, gwarantuje wysoką jakość
świadczonych usług położniczych i pozwala na sprawną organizację pracy. W oddziale chirurgii
ogólnej nie realizuje się procedur z zakresu ortopedii i traumatologii narządów ruchu, ponieważ
szpital posiada w swej strukturze taki oddział.
W związku z tym, iż Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży jest
zaliczony do I poziomu sieci szpitali w obrębie oddziału położniczo- ginekologicznego nie
realizuje się procedur związanych z ciążą powikłaną. W części ginekologicznej oddziału
położniczo - ginekologicznego realizowane są głównie procedury zabiegowe i diagnostyczne.
Połączenie profili zabiegowych: chirurgicznego i ginekologicznego będzie dla szpitala
w Chodzieży bardzo korzystne zarówno pod względem organizacyjnym, jak i wykorzystania
posiadanych zasobów. Pozwoli to na racjonalne wykorzystanie sal operacyjnych. Planuje się
przeniesienie części ginekologicznej do
Pomieszczenia takie jak:

punkt

pomieszczeń w obrębie oddziału chirurgii ogólnej.

pielęgniarski

z pokojem

przygotowawczym,

kuchnia,

pomieszczenie na odpady, magazyn czysty, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i brudownik będą
dla nowo utworzonego oddziału. Winda usytuowana w obrębie obecnie funkcjonującego oddziału
chirurgii ogólnej przeznaczona jest tylko i wyłącznie do transportu pacjentów na blok operacyjny.
Stanowi to duży atut tego oddziału.
W przypadku utworzenia nowego oddziału nastąpi połączenie kadry pielęgniarskiej
i położniczej a to znacząco wpłynie na jakość opieki nad pacjentami.
Analiza danych statystycznych za I półrocze 2019 r. dot. wykorzystania łóżek w oddziale
chirurgicznym

wykazała

poziom

wykorzystania

65

%

oraz

w

oddziale

położniczo-

ginekologicznym 62 %, natomiast połączenie profili: ginekologicznego i chirurgicznego pozwoli
osiągnąć wskaźnik wykorzystania łóżek na poziomie powyżej 80%. Po utworzeniu oddziału
zabiegowego wieloprofilowego szpital w Chodzieży w 100% będzie spełniał wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
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Połączenie profili zabiegowych pozwoli na uniknięcie kosztownej rozbudowy szpitala na
potrzeby oddziału położniczo - ginekologicznego, w części ginekologicznej oraz zapewni
osiągnięcie wysokich wskaźników wykorzystania posiadanych zasobów. Jednocześnie należy
dodać, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich
nadawania pozwala na zarejestrowanie oddziału wieloprofilowego zabiegowego.
Powstaną zatem następujące komórki:
- oddział wieloprofilowy chirurgiczno-ginekologiczny z 22 łóżkami,
- oddział położnictwa i neonatologii z 9 łóżkami.
Rozwiązanie takie jest również zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy szpital w swoim regulaminie
organizacyjnym dokona zmian i określi zadania dla poszczególnych komórek.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia dot.
zatrudnienia personelu pielęgniarskiego Dyrektor Szpitala im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży
wystąpił z wnioskiem o dokonanie ww. zmian w Statucie Szpitala, przy czym zmiany dotyczące
zmniejszenia ilości łóżek na oddziale wewnętrznym mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego a zmiany dotyczące
powstania nowych oddziałów z dniem 1 stycznia 2020 r.
Zgodnie z zapisami art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą określa statut. Statut nadaje podmiot
tworzący.
Z uwagi na powyższe zasadnym pozostaje wywołanie niniejszej uchwały.
Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla budżetu powiatu w roku 2019. Projekt
niniejszej uchwały podlegał konsultacjom społecznym. Żadne uwagi nie zostały wniesione.
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