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UCHWAŁA N R ...............................
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia

w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

w

art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
Ui z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23; poz. 23§I«.Ne:'62, 

ii 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 2M *figyś806; 
:. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r* Nr 173s^i«fe^218; 

poz. 1111) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpaia.1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; z  20®6^^fe>143, 
poz. t032 rM ' 1̂ -1; poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 84% Nr 166, p0Zv; 1172,# lr  176, 
poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234* p$z, 1570; 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz.641) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1. Pozytywnie opiniuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawie ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łodzi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCJA P R A W N Y  

mgr* Zuzanna Gronczewsko
Łd-SK-35



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) projekt uchwały 
o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody 
oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 
świadczeń zdrowotnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego wystąpił pismem z dnia 20 lipca 2009 r. 
znak PZ.I.0117/29/2009 o wydanie przez Radę Powiatu Łowickiego opinii w sprawie 
ogFańiCieftia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację Gabinetu Stomatologicznego, zaznaczając, 
że Świadczenia zdrowotne udzielane są nieprzerwanie, bez istotnego ogtóiaczenia 
ich dostępności, warunków i jakości przez inne podmioty -  poradnie stomatologiczne 
oraz prywatne praktyki stomatologiczne, na podstawie podpisanych runów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W świetle powyższego, podjecie przez Radę Powiatu powyższej uchwały



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Np XXXVI/289/2009 Rady Powiatu Łowickiego
2 dnia 2S sierpnia 2009 roku 
Załącznik
do Uchwały Nr XLIIt/1207/09 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 30 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR - PROJEKT
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

z dnia

w sprawie: ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Łodzi

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1590; z 2002 r.: 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1206; z 2006 r.: Nr 126, 
poz. 875; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 
1111; Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 36 i 43 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r.: Nr 14, 
poz. 89; z 2006 r.: Nr 143, poz. 1032; Nr 191, poz. 1410; z 2007 r.: Nr 123, poz. 849; 
Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, poz. 1290; z  2008 r.: Nr 171, poz. 
1056; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r.: Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641) Sejmik 
Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogranicza działalność Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki 
organizacyjnej pod nazwą „Gabinet stomatologiczny”.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 zakończyła działalność 
medyczną z dniem 1 stycznia 2007 roku.

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
opisanym w § 1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
zostało zapewnione przez inne poradnie stomatologiczne i prywatne praktyki 
stomatologiczne działające na terenie województwa łódzkiego, które mają podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009 na udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii.

§ 3. Uzasadnienie zawarte w załączniku do niniejszej uchwały stanowi 
integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Załącznik
do Uchwały Nr..............................
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z d n ia ..................................................

U z a s a d n i e n i e

Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi 
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z  2007 r. Nr 14, 
poz. 89 ze zmianami) ograniczającej działalność jednostki poprzez likwidację w jej 
strukturze komórki organizacyjnej pod nazwą „Gabinet stomatologiczny*.
Dyrekcja placówki chcąc uporządkować strukturę organizacyjną Szpitala 
i dostosować ją  do stanu faktycznego podjęła decyzję o likwidacji ww. komórki 
organizacyjnej.
Bezpośrednim czynnikiem decydującym o zaprzestaniu działalności tej komórki 
organizacyjnej był brak personelu medycznego ponieważ z końcem grudnia 
2006 roku dwóch lekarzy stomatologów zatrudnionych w „Gabinecie 
stomatologicznym* złożyło wypowiedzenie umów o pracę. W  2007 roku 
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi przyjmował oferty 
lekarzy stomatologów do pracy w przedmiotowym gabinecie, jednakże wymagania 
finansowe stawiane przez lekarzy nie były możliwe do spełnienia przez 
ww. placówkę.
Na decyzję o zaprzestaniu działalności przez „Gabinet stomatologiczny* miały wpływ 
także inne czynniki takie jak brak odpowiednich urządzeń, których nabycie jest 
kosztowne, a także niedostosowanie pomieszczeń do wymagań przewidzianych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zmianami).
Sprzęt medyczny przedmiotowej komórki organizacyjnej (wiertarka zwykła dentystyczna, turbina 
szybkoobrotowa, fotel dentystyczny, spluwaczka dentystyczna, lampa Solux, lampa kwarcowa, rękawy 
do wiertarki, prostnice, reflektor bezcieniowy) został w dniu 10 kwietnia 2007 roku poddany kasacji 
medycznej. Po „Gabinecie stomatologicznym” została kątnica turbinowa, którą 
placówka zamierza sprzedać w drodze ogłoszenia o sprzedaży.
„Gabinet stomatologiczny”, który rozpoczął swoją działalność 9 sierpnia 1994 roku, 
udzielał świadczeń stomatologicznych w podstawowym zakresie (leczenie, 
ekstrakcja) wyłącznie pacjentom przebywającym w Szpitalu im. dr J. Babińskiego.
W związku z tym ww. komórka organizacyjna nie świadczyła usług dla mieszkańców 
województwa łódzkiego. Tym samym nie miała zawartego kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia a jej działalność finansowana była z kosztów osobodnia pobytu 
pacjentów Szpitala.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje usług stomatologicznych wykonywanych 
na rzecz pacjentów w gabinetach przyszpitalnych. W  przypadku usługi wykonanej 
pacjentowi Szpitala w gabinecie stomatologicznym świadczącym usługi dla ludności, 
koszt tej usługi pokrywany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi ponosi tylko koszty transportu, 
co jest znacznie tańsze niż funkcjonowanie gabinetu w strukturach Zespołu.
Mając na uwadze powyższe likwidacja „Gabinetu stomatologicznego* w ramach 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi



jest zasadna i nie ograniczy mieszkańcom województwa łódzkiego dostępu 
do świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.
W konsekwencji należy wdrożyć procedury wynikające z  art. 43 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.
Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie 
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostało zapewnione 
przez inne poradnie stomatologiczne i prywatne praktyki stomatologiczne działające 
na terenie województwa łódzkiego, które mają podpisany kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na rok 2009 na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie stomatologii.
Ograniczenie działalności przedmiotowej jednostki zostało zaakceptowane przez 
Radę Społeczną Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łodzi Uchwałą Nr 20/2009 z  dnia 19 maja 2009 roku.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada
2007 roku znak: IIO SK  1356/07 oraz pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca
2008 roku znak: PS.I.0717-54/MZ/08 ograniczenie działalności Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi następuje z  dniem faktycznego 
zakończenia działalności przez ww. komórkę organizacyjną.


