projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), po konsultacjach,
określonych uchwałą Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r.
Nr 196,poz. 3002) oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe działające w SP ZOZ Szpitalu
Wielospecjalistycznym w Jaworznie
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia
26 października 2017 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 5864) wprowadza się
następujące zmiany:
w § 11 ust. 4 dopisuje się pkt 46, 47, 48 w brzmieniu:
„46) Poradnia Chorób Wewnętrznych,
47) Poradnia Pediatryczna,
48) Poradnia Anestezjologiczna.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), podmiot tworzący czyli Gmina Miasta Jaworzna, nadaje statut
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w strukturze
organizacyjnej zakładu leczniczego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Ambulatorium, tworzy się komórki pod nazwą:
1) Poradnia Chorób Wewnętrznych,
2) Poradnia Pediatryczna,
3) Poradnia Anestezjologiczna.
Z porad udzielanych w Poradniach Chorób Wewnętrznych i Pediatrycznej korzystać będą pacjencji
w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego, co pozwoli na poprawę jakości udzielanych świadczeń,
obniżenie kosztów poprzez skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie powikłań lub progresji
choroby. Zapewnienie ciągłości opieki specjalistycznej ułatwi wykonanie badań kontrolnych oraz
ewentualną korektę leczenia po wypisie ze szpitala.
Do zadań Poradni Anestezjologicznej należeć będzie ambulatoryjna kwalifikacja pacjentów
do zabiegów operacyjnych. Pozyskanie informacji o stanie zdrowia, wynikach badań oraz chorobach
współistniejących pozwoli na ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych podczas zabiegu
operacyjnego. Realizacja porady zapewni lepszą opiekę oraz zwiększenie świadomości pacjenta
w zakresie planowanego zabiegu.
Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na posiedzeniu w dniu 21 lutego
2018 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową zmianę.
Jaworzno, 26 lutego 2018 r.
Opracował – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Małgorzata Helbin – Więcek
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