
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.z 2019 r., 
poz. 511), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. 
poz., 2190 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie  Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej będącym załącznikiem do  Uchwały Nr IV/22/168/12 
Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Pediatrycznemu 
w Bielsku-Białej (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 551) wprowadza się  
następujące zmiany:

1) § 8 ust. 1 pkt 1) lit.  e) otrzymuje brzmienie:

„e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (5 łóżek),”;

2) § 8 ust. 1 pkt 2) lit.  w) otrzymuje brzmienie:

„w) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (15 miejsc),”.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

W przedmiotowym projekcie uchwały w § 1 pkt. 1 nadano nowe brzmienie § 8 ust. 1 pkt 1) lit.e) Statutu
Szpitala, a mianowicie:

„e) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci (5 łóżek),”

W dotychczasowych zapisach Statutu Oddział liczył 7 łóżek.

Proponowane zmiany to formalne dostosowanie struktury Szpitala określonej w dokumentach
organizacyjnych, do istniejących potrzeb. Zmniejszenie ilości łóżek nie można traktować jako
ograniczenie działalności, bowiem nigdy w okresie od uruchomienia oddziału w nowym miejscu
(przeniesienie po remoncie z Pawilonu V do Pawilonu II) nie było sytuacji 100 % obłożenia łóżek,
a Oddział 7-mio łóżkowy był przygotowywany pod kątem uzyskania zgody
na prowadzenie oddziału mającego możliwość kompleksowego zabezpieczenia świadczeń jak
również prowadzenia szkoleń i specjalizacji lekarskich.
W trakcie funkcjonowania oddziału ukazały się przepisy uściślające funkcjonowanie oddziałów
anestezjologii i intensywnej terapii określające poziomy referencyjne jak również standard
wyposażenia i ilość obsady kadrowej w odniesieniu do ilości łóżek.
W obecnej chwili wykorzystywanie potencjału Oddziału z taka ilością łóżek za okres
od stycznia do lipca br. wynosi 42%, natomiast obsada kadrowa zabezpieczana musi być na
poziomie 100% wykorzystywania łóżek, co niesie za sobą duże nakłady finansowe.

Z tego względu, kierując się racjonalnym podejściem do istniejących możliwości i potrzeb,
dyrekcja Szpitala zawnioskowała o wprowadzenie do Statutu zapisów zmniejszających ilość łóżek.

Ponadto w projekcie uchwały w § 1 pkt. 2 nadano nowe brzmienie § 8 ust. 1 pkt 2) lit. w) Statutu Szpitala,
a mianowicie:

„w) Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży (15 miejsc),”.

W dotychczasowych zapisach Statutu Oddział liczył 12 miejsc.

Proponowana zmiana rozszerzenia działalności, ma związek z wejściem w życie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i uzależnień (Dz.U. z 2019r. poz. 1640).
Wspomniane rozporządzenie w istotny sposób zmienia na przyszłość funkcjonowanie opieki
psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, wprowadzając 3 poziomy referencyjne jej organizacji i
określając warunki dla każdego poziomu referencyjności.
Mając to na uwadze Szpital, z punktu widzenia funkcjonujących komórek organizacyjnych, ma
możliwość uczestnictwa w procesie terapeutycznym na III – cim poziomie referencyjnym, po
spełnieniu warunku dla ilości miejsc w oddziale dziennym psychiatrycznym, dlatego dyrekcja
Szpitala złożyła wniosek o wprowadzenie zmian do Statutu jednostki.
Zwiększenie poziomu referencyjności wiąże się z podniesieniem poziomu finansowania tych
świadczeń przez NFZ.

Przedmiotowe zmiany do Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Szpitala
w dniu 4 września 2019 r. (Uchwały n r 7/19 i 9/19).
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