
Oświadczenie złożone 

przez senatora Łukasza Mikołajczyka 

na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 

Szanowny Panie Ministrze! 

Po zapoznaniu się z mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie kariologii dla województwa 

wielkopolskiego nasuwają się następujące uwagi. 

I. Uwagi strategiczne: 

a) aktualna mapa potrzeb zdrowotnych została sporządzona na podstawie danych z roku 2013, 

które w przypadku szpitala ostrowskiego w latach 2014–2015 uległy zasadniczej zmianie; 

b) kardiologia w Wielkopolsce nie wymaga istotnego dofinansowania, a jedynie redystrybucji 

przeznaczonych przez NFZ środków zgodnie z wielkością zabezpieczonej przez ośrodek populacji 

oraz jej możliwościami, tj. kadrą, sprzętem i liczbą łóżek; 

c) przy uwzględnieniu, że już od 2014 r. szpital ostrowski zabezpiecza kardiologicznie najbliższe 

mu geograficznie powiaty ostrzeszowski i kępiński (do tej pory zabezpieczane były przez szpitale 

kaliski i pleszewski) aktualna dystrybucja środków NFZ w subregionie południowej Wielkopolski 

(powiaty ostrowski, ostrzeszowski, kępiński) nie gwarantuje równości dostępu do świadczeń 

zdrowotnych w dziedzinie kardiologii; 

d) ponad 50% hospitalizacji odbyło się w 9 szpitalach, z czego 6 zlokalizowanych było w 

Poznaniu. 

W roku 2015 ponad 50% środków na tak zwane leczenie planowe było lokowane w szpitalach 

poznańskich, a jeżeli doliczyć Puszczykowo i Kowanówko leżące w bezpośredniej bliskości Poznania, 

okaże się, że było to 63% środków. 

Szpital ostrowski obecnie z całą pewnością zabezpiecza kardiologicznie minimum 3 powiaty 

(ostrowski, ostrzeszowski, kępiński), a z tytułu bezpośredniej geograficznej bliskości powinien 

zabezpieczać w dziedzinie kardiologii inwazyjnej także powiat krotoszyński. 

Populacja tylko 3 powiatów (ostrowskiego, ostrzeszowskiego i kępińskiego) stanowi 7,88% 

populacji Wielkopolski, natomiast wysokość kontraktu na procedury planowe to jedynie 1,83% ze 

143 milionów zł przeznaczonych w 2015 r. przez NFZ na ich finansowanie w Wielkopolsce i jest 

ponad czterokrotnie niedoszacowana. 

II. Uwagi merytoryczne: 

Aktualne mapowanie potrzeb bazuje na danych z roku 2013 i nie uwzględnia rozbudowy i 

modernizacji oddziału kardiologicznego w Ostrowie Wielkopolskim, który od 2014 r. zwiększył swój 

potencjał kilkukrotnie i dysponuje: lądowiskiem dla helikopterów i podstacją pogotowia lotniczego; 

zwiększoną bazą łóżkową (25 łóżek diagnostycznych, 10 łóżek intensywnego nadzoru 

kardiologicznego, 3 stanowiska monitoringu telemetrycznego); nowoczesną pracownią hemodynamiki 

klasy B wg. standardu AISN; pracownią elektrofizjologii i implantacji układów stymulujących; 

jedynym w Wielkopolsce urządzeniem do hipotermii terapeutycznej. 

Ponadto oddział ten zatrudnia kilkunastu kardiologów, w tym 7 kardiologów pracujących w 

pełnym wymiarze godzin, 2 hipertensjologów, 1 angiologa i 1 lekarza kończącego specjalizację z 

angiologii, 1 diabetologa i 1 lekarza kończącego specjalizację z diabetologii, 1 magistra rehabilitacji 

kardiologicznej i 3 lekarzy kończących staż z kardiologii. Oddział oferuje pełną paletę procedur 

kardiologii inwazyjnej oraz elektroterapii z implantacją kardiostymulatorów, kardiowerterów, 

defibrylatorów. W roku 2015 wdrożono wykonywanie ablacji. 

W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonują 2 poradnie kardiologiczne dla dorosłych oraz dzienny 

ośrodek rehabilitacji kardiologicznej, które zapewniają kompleksowość opieki nad pacjentami 

kardiologicznym zarówno przed hospitalizacją, jak i po hospitalizacji. W roku 2016 planowane jest 

uruchomienie stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej. 



III. Uwagi techniczne: 

a) aktualna mapa potrzeb zdrowotnych bazuje na danych z 2013 r., które w przypadku szpitala 

ostrowskiego uległy zasadniczym zmianom w latach 2014–2015; 

b) przy redystrybucji środków z NFZ na prognozowaną w roku 2016 liczbę procedur 

kardiologicznych (str. 100–101) należy wziąć pod uwagę: obszar zabezpieczenia dla poszczególnych 

szpitali z uwzględnieniem ich potencjału, wielkość populacji i gęstość zaludnienia, zaplanowanie 

redystrybucji wysokości kontraktu z poszanowaniem zasady równości dostępu do procedur 

kardiologicznych w każdej części Wielkopolski. 

Podsumowując, chcę powiedzieć, że bardzo nowoczesny (doskonały sprzęt i dobra kadra lekarska) 

oddział kardiologiczny w Ostrowie Wielkopolskim wykorzystuje jedynie 25% swoich możliwości z 

powodu ponadczterokrotnie niedoszacowanego kontraktu, a mieszkańcy powiatów ostrowskiego, 

ostrzeszowskiego i kępińskiego muszą korzystać z pomocy w innych ośrodkach, poszukując, gdzie 

ulokowano przypadające populacyjne na nich środki. Jest to ewidentnie sprzeczne z gwarantowaną 

zasadą równego dostępu do świadczeń medycznych. Pomimo wielokrotnych sygnałów 

przekazywanych od 2 lat do NFZ oraz władz wojewódzkich nic nie uległo zmianie. Wielkopolska 

wymaga nie tyle zwiększenia sumy środków na planowe leczenie kardiologiczne, co jedynie ich 

sensownej redystrybucji. 

Ze względu na powyższe proszę, z nadzieją na merytoryczną redystrybucję środków i 

dofinansowanie oddziału kardiologicznego w Ostrowie Wielkopolskim, o ustosunkowanie się do 

powyższych uwag. 

Z poważaniem 

Łukasz Mikołajczyk 

 


