
 

 

Projekt 

Stanowisko 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 20 grudnia  2012 r. 

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciwko: 

1. wstrzymaniu  przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań 

procedur medycznych ratujących Ŝycie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital Zachodni im. Jana 

Pawła II  w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012 ;  

2. niedoszacowaniu  przez Mazowiecki Oddział  Narodowego Funduszu Zdrowia  planowych kontraktów 

dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym takŜe dla Szpitala Zachodniego  im. Jana 

Pawła II  w Grodzisku Mazowieckim . 

Jednocześnie zwracamy się do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia  15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 

poz. 1027 z późn. zm.), tak aby  system kontraktowania usług medycznych   uwzględniał realne, wyŜsze koszty 

wykonywania procedur specjalistycznych  i  nie generował zadłuŜania się szpitali samorządowych. 

Uzasadnienie 

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest największym, a zarazem najnowocześniejszym  

wysokospecjalistycznym szpitalem powiatowym  zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy 

usługi nie tylko  dla czterech powiatów (ok. 350 tys. osób), ale  w związku z prawami pacjenta  do wyboru 

lekarza i szpitala – takŜe dla  mieszkańców całego województwa, a nawet  kraju. 

 Standard udzielanych usług, wysokokwalifikowany  zespół specjalistów róŜnych dziedzin ochrony 

zdrowia, wyposaŜenie w nowoczesną aparaturę  diagnostyczną i leczniczą oraz dobre warunki pobytu pacjentów 

przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej renomy, jaką Szpital Zachodni cieszy się w skali  kraju. Potwierdzają  to 

dane statystyczne: szpital dysponujący 340  łóŜkami, przyjął w roku 2011  ponad 19,5 tys. pacjentów w leczeniu 

stacjonarnym i  i ponad 35 tys. pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a do końca listopada br.   ponad 

18,5  tys. na oddziałach i  blisko 34 tys. pacjentów w SOR,  i moŜna oczekiwać,  Ŝe tegoroczne obłoŜenie 

szpitala będzie wyŜsze niŜ w ubiegłym roku. NaleŜy takŜe uwzględniać fakt, Ŝe   ponad połowę stanowią chorzy 

spoza podstawowego obszaru działania szpitala!  

 Wysoka pozycja szpitala jest potwierdzana poprzez system akredytacji Ministra Zdrowia,  uzyskiwane  

certyfikaty  i  ogólnopolskie rankingi, a takŜe przez  pacjentów wybierających właśnie tę placówkę w wypadku 

zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia. TakŜe    uwzględniając bliskość autostrady A2 i  plany rozwoju powiatu 

grodziskiego, m. innymi powstanie największego w Polsce parku rozrywki oraz  centrum handlowego – naleŜy 

się liczyć z moŜliwością wręcz lawinowego wzrostu liczby pacjentów w najbliŜszych latach,  właśnie w  tej 

placówce. Niestety, istniejący system kontraktowania i finansowania usług medycznych, nie uwzględnia  



 

 

charakteru i ocen działalności poszczególnych placówek i generuje konieczność zadłuŜania się szpitali dobrych, 

cenionych i wybieranych przez  pacjentów w trakcie trwania kontraktu. 

 Obecna  sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia,  w tym  wstrzymanie finansowania przez NFZ 

nadwykonań za bieŜący rok, przy jednoczesnym braku pomocy ze strony Ministra Zdrowia, stawia dalsze 

funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w obecnej formie i na dotychczasowym poziomie, pod znakiem 

zapytania, a  w 2013 roku sytuacja  szpitala moŜe stać się wręcz dramatyczna.  

W poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszej miejscowości, a takŜe w trosce o 

bezpieczeństwo zdrowia i  Ŝycia  mieszkańców Pasma Zachodniego  Rada Miasta Podkowa Leśna  wyraŜa 

stanowczy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych niewydolnym 

systemem finansowania ochrony  zdrowia. 

Kierując się interesem publicznym, w imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej  domagamy się 

odpowiadającego realiom  kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych   i ich stosownego opłacania 

środkami pochodzącymi  z naszych podatków!  Nie godzimy się na ograniczanie konstytucyjnego prawa 

obywateli do ochrony zdrowia i na przerzucanie tego obowiązku na samorząd terytorialny.  

Zwracamy się do Ministra Zdrowia,  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sejmowej Komisji 

Zdrowia o zainteresowanie się  sytuacją finansową wysoko specjalistycznych szpitali Warszawy i województwa 

mazowieckiego oraz pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów, tak aby dobre, 

cieszące się zaufaniem pacjentów placówki  mogły realizować zadania, do których zostały powołane i nie 

ponosiły z tego tytułu konsekwencji finansowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opr. Anna Dobrzyńska-Foss 

Radna Miasta Podkowa Leśna 

Członek Rady Społecznej  Szpitala Zachodniego 

Im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim 

   


