
XLIII/519/2OO 9
UCHWAŁA N R .................. .............
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia ...........

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawach ograniczenia działalności 

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz 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 2006 r. N r 143, 
poz. 1032 i Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, 
poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570; 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i 157, poz. 1241) 
Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Pozytywnie opiniuje się projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawach ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Łodzi, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 
w Łodzi i Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, 
stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCis. PRAWNY
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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
0 likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga opinii wojewody 
oraz opinii właściwych organów gminy i powiatu, których ludności zakład udziela 
świadczeń zdrowotnych. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy podejmowaniu 
uchwały o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić 
likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu
1 udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zarząd Województwa Łódzkiego wystąpił pismami o zaopiniowanie przez 
Radę Powiatu Łowickiego projektów uchwał w sprawach ograniczenia działalności 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi i Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, zaznaczając w każdym z tych 
projektów, źe określone rodzajowo świadczenia zdrowotne udzielane 
są nieprzerwanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
przez inne podmioty, na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

W świetle powyższego, podjecie przez Radę Powiatu Łowickiego powyższej 
uchwały jest uzasadnione.



Załącznik Nr 1 
do UCHWAŁY NR 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia ,^ , ,^ r ^ , i . a . .^ 09...rotoj...

UCHWAŁA NR - PROJEKT-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia

w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego 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 2 art. 36 i 43 usL 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 Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego 
w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej .Zespół 
podstawowy P-18”.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 zakończyła działalność 
medyczną z dniem 31 marca 2009 roku.

w

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
opisanym w § 1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
zostało zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej .Falek Medycyna 
Region Łódzki".

§ 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.

'■ O



Załącznik do Uchwały Nr 
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia

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

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zwróciła się 
z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 roku 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 organizacyjnej komórki organizacyjnej o nazwie „Zespół 
podstawowy P-18”.
Dyrekcja placówki chcąc uporządkować strukturę organizacyjną jednostki 
i dostosować ją  do stanu faktycznego podjęła decyzję o likwidacji ww. komórki 
organizacyjnej. Decyzja o likwidacji „Zespołu podstawowego P-18” jest następstwem 
wygaśnięcia z dniem 31 marca 2009 roku kontraktu z Łódzkim Oddżiałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego prowadzonego przez Łódzki 
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w Okresie od 1 kwietnia 2G09 roku do 31 grudnia 2009 roku przez 
podstawowy Zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 05 
(obejmującym miasto Konstantynów Łódzki oraz gminę Lutomiersk) dokonano 
wyboru innego niż Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 
świadcżeniodawcy -  tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falek Medycyna 
Region Łódzki".
Brak kontraktu będącego źródłem finansowania uniemożliwił dalsze funkcjonowanie 
„Zespołu podstawowego P-18”, mimo posiadania przez Wojewódzką Stację 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi potencjalnych możliwości udzielania świadczeń 
w przedmiotowym rejonie operacyjnym.
Wskazana komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną w dniu
31 marca 2009 roku i wymaga wykreślenia ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
Proponowane zmiany organizacyjne nie wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy 
z personelem medycznym zatrudnionym dotychczas w ramach „Zespołu 
podstawowego P-18”, który będzie uczestniczył w bieżącej działalności medycznej 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Natomiast sprzęt wraz z aparaturą medyczną likwidowanej komórki organizacyjnej 
zostanie rozdysponowany na potrzeby innych podstawowych zespołów ratownictwa 
medycznego placówki.
Mając na uwadze powyższe decyzja o likwidacji „Zespołu podstawowego P-18” 
jest zasadna.
W konsekwencji należy wdrożyć procedurę wynikającą z art. 43 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.



Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisanym 
w § 1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostało 
zapewnione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Falek Medycyna Region 
Łódzki”.
Ograniczenie działalności przedmiotowej placówki zostało zaakceptowane przez 
Radę Społeczną Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Uchwałą 
Nr 71/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada
2007 roku znak: II OSK 1356/07 oraz pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca
2008 roku znak: PS.1.0717-54/MZ/08 ograniczenie działalności Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi następuje z dniem faktycznego zakończenia 
działalności przez ww. komórkę organizacyjną.



XLIII/319/203Załącznik Nr 2 
do UCHWAŁY NR 
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
z dnia 05. 5™dni_a.2009..P=toi.

UCHWAŁA NR . PROJEKT-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia

w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego 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. 14i0; z 2007 r.: Nr 123, poz. 849; 
Nr 166, poz. 1172; Nr 176, poz. 1240; Nr 181, poz.' 1290; z 2008 r.: Nr 171, 
póz. 1056; Nr 234, poz. 1570; z 2009 r.: Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641; Nr 98 
poz. 817) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Z dn iem ........... ogranicza działalność Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórek organizacyjnych:

• „Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie 
Łódzkim”;

• „Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Konstantynowie 
Łódzkim";

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
opisanym w § 1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
zostało zapewnione przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu Konstantynowa 
Łódzkiego mające podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty 
na przedmiotową działalność na 2009 rok, tzn. przez:

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie 
Łódzkim, ul. Sadowa 10;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów ,;Zgoda” 
w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OLMED” filia w Konstantynowie 
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" filia 
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kopernika 23.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

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

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



Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dn ia ........................................

Załącznik do Uchwały N r.............

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

Dyrekcja Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zwróciła się 
z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 roku 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 organizacyjnej komórek organizacyjnych: „Nocna i świąteczna 
ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie Łódzkim” oraz „Nocna i świąteczna 
ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Konstantynowie Łódzkim”.
Przedmiotowe działanie wiąże się z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego 
prowadzonego przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
0 udzielanie od dnia 1 kwietnia 2009 roku świadczeń opieki zdrowotnej przez 
podstawowy zespół ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym obejmującym 
miasto Konstantynów Łódzki (dokonano wyboru innego niż Wojewódzką Stacja 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi świadczeniodawcy - Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Falek Medycyna Region Łódzki”).
Brak kontraktu uniemożliwił dalsze funkcjonowanie komórki organizacyjnej 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi o nazwie „Zespół 
podstawowy P-18”, a w konsekwencji spowodował konieczność likwidacji 
jej lokalizacji w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sadowej 10/12 -  będącej miejscem 
wyczekiwania zespołu oraz miejscem udzielania świadczeń w zakresie nocnej
1 świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
W związku z ograniczeniem obszaru działania Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi dalsze utrzymywanie lokalizacji w Konstantynowie Łódzkim 
stało się dla przedmiotowej placówki ekonomicznie nieopłacalne z uwagi 
na ponoszone koszty podnajmu przy istotnie ograniczonym wykorzystaniu.
Zgodnie z podpisaną z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia umową w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej 
ambulatoryjnej i wyjazdowej lekarskiej i pielęgniarskiej z dnia 2 lutego 2009 roku, 
okres jej obowiązywania wygasł 30 czerwca 2009 roku.
Z uwagi na powyższe Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi jeszcze 
w marcu 2009 roku zawiadomiła Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jak i jednostki, dla których placówka udzielała świadczeń w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej o wycofaniu się z dotychczasowych rozwiązań 
po okresie obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
tj. po 30 czerwca 2009 roku.
Z uwagi na wniosek Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, kierowników przychodni 
oraz po uzgodnieniu z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 
świadczyła usługi w przedmiotowym zakresie dla populacji pacjentów
z Konstantynowa Łódzkiego do końca lipca 2009 roku.
Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisanym 
w § 1 bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostało



zapewnione przez inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu Konstantynowa Łódzkiego 
mające podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na przedmiotową 
działalność na 2009 rok, tzn. przez:

•  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie 
Łódzkim, ul. Sadowa 10;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółdzielni Inwalidów „Zgoda" 
w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OLMED" filia w Konstantynowie 
Łódzkim, ul. Piłsudskiego 1;

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" filia 
w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kopernika 23.

Mając na uwadze powyższe decyzja o likwidacji w strukturze organizacyjnej 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi komórek organizacyjnych: 
„Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska w Konstantynowie Łódzkim” 
oraz „Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Konstantynowie 
Łódzkim” jest zasadna.
W konsekwencji należy wdrożyć procedurę wynikającą z art. 43 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.
Ograniczenie działalności przedmiotowej placówki zostało zaakceptowane przez 
Radę Społeczną Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Uchwałą 
Nr 72/2009 z dnia 28 maja 2009 roku.



Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR X u ll l /5 1 9 /2 0 0 9

RADY POWIATU ŁOWICKIE 
z dnia ^  3 2009 TOM

GO:{U

UCHWAŁA NR - PROJEKT -
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia

w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tj. 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 11.6, poz. 1206; 
Nr 167, poz. 1759; 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, póz. 1458) w związku z art. 36 i 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. 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; N r234, poz. 1570;z2009 r.: Nr 19, poz. 100; N r76, poz. 641) 
Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogranicza działalność Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze organizacyjnej:
1) Poradni Chirurgicznej;
2) Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 zakończyły działalność 
medyczną z dniem 31 grudnia 2007 roku.

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie odpowiednio zapewnione:
1) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 1 przez inne zakłady opieki 

zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego, posiadające w swojej strukturze 
oddziały chirurgii ogólnej i mające podpisane z Narodowym Funduszem 
Zdrowia kontrakty na przedmiotową działalność medyczną na 2009 rok, 
a w szczególności:
a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu;
b) IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana w Łodzi;
c) Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

2) w zakresie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 2 przez inne zakłady opieki 
zdrowotnej posiadające w swojej strukturze organizacyjnej poradnie 
stomatologiczne i praktyki lekarskie w zakresie stomatologii mające podpisane 
z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na przedmiotową działalność 
medyczną na 2009 rok, a w szczególności:
a) Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 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 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Załącznik do 
Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia

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

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego 
w Łodzi zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ograniczającej działalność jednostki poprzez 
likwidację w jej strukturze organizacyjnej Poradni Chirurgicznej oraz Gabinetu 
Stomatologicznego dla pacjentów HIWAIDS.

Decyzja o zaprzestaniu działalności Poradni Chirurgicznej podyktowana jest 
analizą realizacji umowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w 2007 roku, która wykazuje niewykonanie kontraktu w zakresie 
ambulatoryjnej opieki chirurgicznej. Głównym powodem braku realizacji wyżej 
wymienionej umowy jest nieudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale 
Chirurgii od dnia 31 stycznia 2007 roku, co w konsekwencji spowodowało 
zmniejszone zapotrzebowanie ubezpieczonych na uzyskanie porad chirurgicznych 
w trybie ambulatoryjnym. Dodatkowym argumentem, który wpłynął na decyzję 
o zaprzestaniu działalności wyżej wymienionej poradni są koszty osobowe, 
materiałowe, sprzątania, usług technicznych itp., które Szpital będzie musiał ponieść 
w sytuacji nie wykonania umowy i nie otrzymania środków finansowych z ŁOW NFZ. 
Fakt, że Poradnia zaprzestała działalności nie pozbawia jednak świadczeniobiorców 
możliwości korzystania ze świadczeń, realizowanych w ramach Poradni 
Chirurgicznej. Pacjenci hospitalizowani w Szpitalu będą konsultowani w ramach 
istniejącego w strukturze Szpitala Gabinetu Konsultanta natomiast nieprzerwane 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie zapewnione przez inne 
zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego, posiadające w swojej 
strukturze oddziały chirurgii ogólnej i mające podpisane z Narodowym Funduszem 
Zdrowia kontrakty na przedmiotową działalność medyczną na 2009 rok, 
a w szczególności:

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu;
• IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana w Łodzi;
• Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Z kolei ograniczenie działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze organizacyjnej 
Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS spowodowane jest brakiem 
możliwości realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie 
z zasadami i na warunkach określonych w szczegółowych materiałach 
informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym Szpital 
od 2008 roku nie posiada umowy z ŁOW NFZ w przedmiotowym zakresie. 
W 2007 roku leczono stomatologicznie tylko 35 pacjentów, a Szpital zatrudnia 
lekarza ze specjalizacją stomatologii ogólnej na 0, 25 etatu, którego harmonogram 
pracy nie obejmuje wymagań stawianych przez NFZ. Zrealizowano 24 760 punktów 
wycenionych przez NFZ po 0, 24 zł, co nie pokrywa kosztów utrzymania gabinetu 
stomatologicznego, tj. kosztów osobowych, materiałów stomatologicznych, 
sterylizacji, sprzątania i dezynfekcji, usług technicznych, gospodarczych itp.



Zgodnie z wymaganiami NFZ nie ma konieczności prowadzenia gabinetu 
stomatologicznego w poradni AIDS, a jedynie zapewnienie konsultacji 
stomatologicznych, które Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. 
Biegańskiego w Łodzi może realizować w ramach funkcjonującego w strukturze 
Szpitala Gabinetu Konsultanta.

Ponadto, mając powyższe na uwadze, Konsultant Wojewódzki ds. Chorób 
Zakaźnych Pani prof. dr hab. n. med. Daniela Dworniak w piśmie z dnia 9 kwietnia 
2008 roku wyraziła opinię, iż pacjenci zakażeni wirusem HIV mogą być leczeni 
w każdej poradni stomatologicznej.
Zatem dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym 
zakresie bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości zostanie 
zapewnione przez inne zakłady opieki zdrowotnej posiadające w swojej strukturze 
organizacyjnej poradnie stomatologiczne i praktyki lekarskie w zakresie stomatologii 
mające podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na-przedmiotową 
działalność medyczną na 2009 rok, a w szczególności:

• Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
9 listopada 2007 roku, znak: II OSK 1356/07 oraz pismem Wojewody Łódzkiego 
z dnia 6 czerwca 2008 roku (znak: PS.1.0717-54/MZ/08) ograniczenie działalności 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 
następuje z dniem faktycznego zakończenia działalności przez ww. komórki 
organizacyjne.
Ograniczenie działalności Szpitala zostało pozytywnie zaopiniowane Uchwałami 
Nr 5/2008 i Nr 6/2008 Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z dnia 14 marca 2008 roku.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż Szpital po likwidacji Poradni Chirurgicznej 
oraz Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS nie będzie świadczył 

v usług w opisanym powyżej zakresie, działanie to należy potraktować jako istotne 
ograniczenie działalności zakładu. W konsekwencji należy wdrożyć procedury 
wynikające z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.



Załącznik Nr 4 K LIII/^I 9 /2009
do UCHWAŁY N R ............1 .1 ..

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 
7 rtnia 09 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR PROJEKT-
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia

w sprawie: ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (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 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz 89- 
Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1032; Nr 191 poz. 1410; Dz. U. z 2007r Nr 123’ 
poz. 489; 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 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
im. M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze organizacyjnej 
.Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych”.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 zakończyła działalność 
medyczną z dniem 31 maja 2001 roku.

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 
opisanym w § I bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków i jakości 
zostało zapewnione przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

§ 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 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi 
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie procedury wynikającej z art. 43 ustawy
0 zakładach opieki zdrowotnej, ograniczającej działalność jednostki poprzez 
likwidację komórki organizacyjnej „Konsultacyjna Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
1 Dorosłych”.
Przedmiotowa komórka organizacyjna udzieliła kilkadziesiąt porad w latach 1999- 
2001, jednakże brak odpowiedniego wyposażenia oraz niespełnienie warunków 
stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia spowodowały, 
iż świadczenia w ramach Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci 
i Dorosłych przestały być kontraktowane. W rezultacie Poradnia ta nie funkcjonuje 
od 31 maja 2001 roku. Aktualnie przedmiotowa komórka organizacyjna nie posiada 
w swej strukturze żadnego etatu lekarskiego ani sprzętu.
Przedmiotowe działanie ma na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Szpitala 
do stanu faktycznego.
Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków i jakości zostało zapewnione przez Wojewódzki Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrem Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 2007 
roku znak: II OSK 1356/07 ograniczenie działalności Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi następuje z dniem faktycznego 
zakończenia działalności przez ww. komórkę organizacyjną.
Jednocześnie, mając na uwadze fakt, iż Szpital po likwidacji „Konsultacyjnej Poradni 
Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych” nie będzie świadczył usług w opisanym 
powyżej zakresie, działanie to należy potraktować jako istotne ograniczenie 
działalności zakładu. W konsekwencji należy wdrożyć procedury wynikające z art. 43 
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.


