APEL
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE
z dnia 24 lutego 2017 roku
w sprawie umożliwienia funkcjonowania w ramach I poziomu zabezpieczenia
świadczeń medycznych Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie oraz weryfikacji prognozowanej
dla województwa kujawsko-pomorskiego – w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie
zapotrzebowania na placówki położnicze – liczby szpitali, w których w 2020 r.
planowane jest funkcjonowanie oddziałów położniczych.
Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXII/309/2009 Rady Miejskiej
w Barcinie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie Statutu Gminy Barcin (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. Nr 57, poz. 1179) Rada Miejska w Barcinie podejmuje apel w brzmieniu jak niżej oraz
postanawia przekazać go Posłom i Senatorom Rzeczypospolitej Polskiej z Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,
Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektorowi KujawskoPomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
W związku z planowanymi zmianami w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w związku
z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili
charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji
świadczeniodawców do tych poziomów apelujemy o nadanie tym przepisom takiego kształtu,
który umożliwiłby dalsze funkcjonowanie Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Żninie w szczególności w zakresie świadczeń
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.
Od momentu powstania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej rokrocznie
zwiększa się zakres świadczonych usług zdrowotnych. Zespół Oddziału składający się
aktualnie z 4 lekarzy tzw. etatowych, 2 lekarzy na dyżury, 2 rezydentów oraz 15 pielęgniarek
i sanitariusza wykonuje m. in. zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu
kolanowego. Wg stanu na 30.09.2016 r. na czas oczekiwania na zabiegi to odpowiednio około
4 i 5 lat, a w kolejce oczekujących jest ok. 900 pacjentów.
Żniński Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej doskonale wpasowuje się w zasadę
ciągłości i kompleksowości leczenia, co jest preferowane przez Ministra Zdrowia. Ta ciągłość
i kompleksowość polega na tym, że po operacji na oddziale (w ciągu roku na bloku
operacyjnym wykonywanych jest ponad 700 zabiegów z zakresu chirurgii urazowoortopedycznej) pacjent jest następnie przyjmowany przez tych samych lekarzy w Poradni
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w ramach umowy z NFZ na ambulatoryjną opiekę
specjalistyczną. Kolejnym etapem leczenia jest rehabilitacja w Zakładzie Rehabilitacji, także
w ramach umowy z NFZ.
Warto też zaznaczyć, że leczeniu na Oddziale poddają się nie tylko mieszkańcy
powiatu żnińskiego, ale także mieszkańcy powiatów gnieźnieńskiego, nakielskiego,
mogileńskiego, wągrowieckiego oraz Bydgoszczy i okolic. Dzieje się tak nie tylko ze

względu na renomę Oddziału, ale także dlatego, że czas oczekiwania na zabieg jest o wiele
krótszy niż w klinikach i szpitalach wojewódzkich w Bydgoszczy i w Toruniu. Najbliższe
oddziały zajmujące się chirurgią urazowo-ortopedyczną mieszczą się w Bydgoszczy
i w Inowrocławiu.
Ponadto opublikowane pod koniec 2016 r. mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup
chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego nie rekomendują w prognozie na 2020 rok
zasadności funkcjonowania w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego w zakresie porodów. Opracowana "Prognoza zapotrzebowania
na placówki położnicze w województwie kujawsko-pomorskim" rekomenduje
funkcjonowanie tylko 15 oddziałów z 23 obecnie funkcjonujących. Pomimo faktu, iż Oddział
Ginekologiczno-Położniczy PCZ Sp. z o.o. w Żninie spełnia podstawową przesłankę
odbierania minimum 400 porodów rocznie to w ww. prognozie znalazł się na 16. pozycji
zaraz za powiatem rypińskim, który to z kolei wymogu minimum 400 porodów rocznie nie
spełnia. Zupełnie niezrozumiała jest taka kwalifikacja żnińskiej placówki, w szczególności
z uwagi na fakt, iż właściwa metodologia przyjęta do pozycjonowania szpitali w zależności
od ilości porodów jest stosowana do pierwszych 14 placówek znajdujących się na liście,
natomiast na dalszych pozycjach uplasowane są placówki z pominięciem podstawowego
wskaźnika. Konsekwencją tego jest zajęcie pozycji 15. przez powiat rypiński z liczbą 362
porodów, przed powiatem chełmińskim (370 porodów), mogileńskim (398 porodów), oraz
przed naszą placówką w Żninie z liczbą 400 porodów. Ponadto należy zauważyć, że odległość
z Rypina do najbliższego oddziału ginekologiczno-położniczego znajdującego się w Brodnicy
wynosi 24 km, natomiast oddział lipnowskiej placówki oddalony jest o 32 km od Rypina.
W takiej sytuacji kryterium odległości przekraczającej 40 km wobec szpitala w Rypinie nie
powinno mieć zastosowania. Pacjentki z powiatu żnińskiego, w przypadku likwidacji
oddziału, musiałyby pokonać znacznie dłuższe odległości niż pacjentki z Rypina.
Z powyższych analiz jasno wynika, iż Oddział Ginekologiczno-Położniczy funkcjonujący
w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, zarówno z uwagi na osiągnięcie poziomu
400 porodów rocznie jak i ze względu na zagrożenie (po ewentualnej likwidacji oddziału)
koniecznością pokonywania przez pacjentki odległości przekraczającej 40 km do najbliższego
oddziału tego typu, powinien znaleźć się wśród placówek mających szansę na dalsze
funkcjonowanie w regionie w celu świadczenia opieki zdrowotnej w przedmiotowym
zakresie.
Przychylenie się do niniejszego apelu, składanego w imieniu mieszkańców gminy
Barcin, pozwoli na zabezpieczenie ciągłości i kompleksowości leczenia pacjentów nie tylko
Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie, ale także pacjentów innych szpitali w Polsce. Po
przekształceniu w 2004 r. Szpitala Powiatowego - SPZOZ w Żninie w spółkę prawa
handlowego ze 100 % udziałem powiatu żnińskiego, Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. nie
przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę oraz podnosi jakość
świadczonych usług, nie tylko mieszkańcom powiatu żnińskiego.

