UCHWAŁA NR XVII/203/17
RADY GMINY BRENNA
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Apel do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji
i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę przekazać Prezydentowi Rzeczypospolitej, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi
Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Marszałkowi Województwa Śląskiego,
Posłom i Senatorom z terenu województwa śląskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/203/17
Rady Gminy Brenna
z dnia 23 lutego 2017 r.
APEL
do Ministra Zdrowia
o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen.
Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
W związku ze zmianą systemu ochrony zdrowia i kwalifikacją szpitali do systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwanego potocznie siecią szpitali, szpitale
monoprofilowe pozostają nieuwzględnione w żadnym z proponowanych poziomów systemu zabezpieczeń.
Nie włączenie do systemu szpitali o unikalnym profilu działalności, często o wąskiej specjalności,
oferujących kompleksowe wysokospecjalistyczne leczenie tak, jak w przypadku Śląskiego Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu chorób
reumatologicznych, które stanowią istotne ogniwo zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców powiatu
cieszyńskiego i województwa śląskiego, spowoduje skazanie tych podmiotów na niepewność co do źródeł
finansowania i tym samym ciągłości ich działalności. Wpisanie Centrum do wspomnianej sieci
zagwarantuje utrzymanie (jednego z najwyższych w Polsce) poziomu sprawowania kompleksowej opieki
nad pacjentami borykającymi się przede wszystkim, ale nie tylko, z chorobami reumatologicznymi. Jest
również jedyną szansą na rozwijanie wachlarza oferowanych świadczeń dla Pacjentów oraz troską o byt
zatrudnionych w Centrum pracowników.
W Polsce, na różnego rodzaju choroby reumatyczne, wliczając w to chorobę zwyrodnieniową choruje ok.
10 mln osób, a blisko połowa z nich nie jest zdolna do pracy zawodowej. Koszty pośrednie tj. renty,
absencja w pracy i rehabilitacja pacjentów z chorobami reumatycznymi są w Polsce dziesięciokrotnie
wyższe (4,5 mld zł) niż nakłady na ich leczenie (384 mln zł). Szacuje się, że koszty chorób reumatycznych
pochłaniają blisko 1,5 % PKB (dane z raportu „Stan opieki reumatologicznej w Polsce” opracowanego
przez Uczelnię Łazarskiego w 2011 r.)
Do chorób reumatycznych, których niewłaściwe leczenie wiąże się z szybką utratą sprawności fizycznej
i dużymi kosztami społecznymi, należą przede wszystkim choroby zapalne (średni wiek pacjenta to ok. 35,5
lat wg Raportu Organizacji Pacjenckich z 2014 r.). Dane z ZUS z 2012 roku pokazują, jak wielka jest liczba
zwolnień lekarskich przypadających na kilka najczęstszych zapalnych chorób reumatycznych, takich jak
RZS, ZZSK i ŁZS oraz inne zapalenia stawów. Wynika z nich, że w roku 2012 łączna liczba dni
opuszczonych w pracy wynosiła 1 275 578 (oprac. Instytut Reumatologii w Warszawie).
Dlatego ośrodki typu Centra o charakterze ponadregionalnym, zapewniające kompleksową,
koordynowaną opiekę przekładającą się na wymierny efekt medyczny i ekonomiczny, powinny
znaleźć się w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej.
Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im gen. Jerzego Ziętka
Sp. z o.o w Ustroniu zwane dalej Centrum Reumatologii to największy w Polsce szpital o profilu
reumatologicznym, będący kontynuatorem dobrej tradycji praktyki Śląskiego Szpitala Reumatologiczno–
Rehabilitacyjnego. To tutaj powstała śląska szkoła reumatologii oraz pierwszy w województwie oddział
reumoortopedii. Przez 40 lat działalności w szpitalu leczono ok. 300 tys. pacjentów z chorobami
reumatycznymi.
Centrum Reumatologii jest monoprofilowym, specjalistycznym szpitalem z kompletną nowoczesną
infrastrukturą (izba przyjęć, oddziały szpitalne, apteka, sale operacyjne, poradnie, laboratorium, pracownie
diagnostyki obrazowej) i bazą sprzętową oraz zespołem specjalistów, zapewniające kompleksową opiekę
pacjentom z chorobami reumatycznymi poczynając od diagnostyki poprzez leczenie farmakologiczne
i operacyjne, aż po rehabilitację zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych.
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Od początku istnienia ośrodka priorytetem była organizacja i realizacja koordynowanej opieki
zdrowotnej, w której najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe przekładano na codzienną praktykę. Centrum
Reumatologii nie było i nie jest producentem świadczeń, ale placówką kompleksowej opieki i to „pod
jednym dachem”, wyspecjalizowanej w konkretnym zakresie leczenia i ciągłości opieki, zapewnionej przez
medyczne zespoły wielospecjalistyczne (odpowiednik Reuma Units).
Centrum Reumatologii było i jest jednym z wiodących ośrodków w Polsce, kształtujących
reumatologiczną politykę zdrowotną :
- udział w pracach nad nowelizacją JGP,
- współudział w tworzeniu pierwszego w Polsce zespołu ds. terapii biologicznych,
- wzorcowa organizacja ambulatoryjnej, wczesnej diagnostyki i leczenia zapalenia stawów z wymiernym
pozytywnym skutkiem medycznym i ekonomicznym (współpraca z Instytutem Reumatologii).
Centrum Reumatologii jest liderem w województwie śląskim w prowadzeniu
biologicznych u chorych z ciężkimi postaciami zapalnych chorób reumatycznych.

terapii

Swoimi doświadczeniami dzieli się w ramach programu wspieranego przez Ministerstwo Zdrowia
„Zdrowy powrót do pracy”, prezentując własne doświadczenia w ramach konferencji organizowanych
przez CEESTAHC (Stowarzyszenie Eastern European Society of technology assesment in health care)
oraz Fundację na Rzecz Zdrowego Starzenie się.
Szpital był inicjatorem i organizatorem Śląskich Spotkań Reumatologicznych o zasięgu
ogólnopolskim, a ostatnia edycja w 2015 roku miała charakter międzynarodowy. Ich tematem wiodącym
jest zawsze kompleksowa opieka nad chorym reumatycznym, co ma odzwierciedlenie we wspólnych
sesjach reumatologicznych, ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Jest to jedyna tego typu konferencja
w Polsce, podkreślająca znaczenie kompleksowego podejścia do chorego reumatologicznego.
Działalność naukowa szpitala zamyka się około 280 publikacjami i 180 komunikatami
zjazdowymi. Nadal kontynuowana jest działalność naukowa aktualnie koordynowana wspólnie
z Instytutem Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej w Gliwicach w zakresie przeszczepów komórek
macierzystych w ciężkiej twardzinie układowej. Centrum Reumatologii współpracuje naukowo z Katedrą
i Zakładem Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szpital wykształcił około 65 specjalistów, głównie w dziedzinie reumatologii i z pełną
odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że miejsce to jest „kuźnią” śląskiej medycznej kadry
reumatologicznej. Aktualnie 8 lekarzy zdobywa specjalizację w zakresie reumatologii. Tutaj odbywają
się także staże cząstkowe do innych specjalizacji oraz praktyki i staże studenckie. Szpital prowadzi
ogólnopolskie szkolenia z diagnostyki obrazowej w reumatologii, cykliczne szkolenia o zasięgu
wojewódzkim z ramienia Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, którego
siedziba mieści się w Centrum Reumatologii, a także szkolenia dla lekarzy POZ z wczesnej diagnostyki
zapalenia stawów.
Po okresie modernizacji szpitala odnowiono i rozwinięto bazę sprzętową: powstała Pracownia
Rezonansu Magnetycznego, Densytometrii, EMG, UKG, Zakład Medycyny Nuklearnej, rozwinięto
Pracownie USG a Laboratorium jako jedno z nielicznych w Polsce dysponuje pracownią badań
z zakresu biologii molekularnej, co umożliwia oznaczanie in vitro powiązanych z różnymi chorobami
reumatycznymi alleli HLA-B 27 w ludzkim genomowym DNA.
Szpital świadczy usługi dla mieszkańców województwa śląskiego oraz spoza województwa (wskaźnik
migracji 13-17 % ) lecząc rocznie około 5500 pacjentów o średniej wieku 55 lat w tym głównie kobiety
(72% ). Przyczyną hospitalizacji w 73 – 85 % były zapalne choroby reumatyczne.
Aktualnie szpital to :
- dwa oddziały reumatologiczne (łącznie 140 łóżek ) z pododdziałami specjalizującymi się w chorobach
autoimmunologicznych, chorobach kości i metabolicznych, wczesnym zapaleniu stawów i układowych
chorobach tkanki łącznej,
- dwa oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej (łącznie 64 łóżka) bazujące na efektywnej, wymiernej
rehabilitacji,
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- oddział reumoortopedyczny (25 łóżek) zabezpieczający potrzeby pacjentów z zapaleniami stawów,
z wielochorobowością, o zmienionej immunologii, pobierających leki immunosupresyjne sterydy leki
biologiczne czyli chorzy podwyższonego ryzyka wymagający często zaplanowania wieloetapowego
postępowania zabiegowego,
- poradnie: reumatologiczna, ortopedyczna, leczenia osteoporozy, otyłości i chorób metabolicznych,
rehabilitacyjna.
Działalność statutowa szpitala w 43% (dane za luty 2016 r.) realizowana jest przez programy
terapeutyczne leczenia biologicznego w ciężkich postaciach zapalnych chorób reumatycznych, w 34%
przez hospitalizację w oddziałach reumatologicznych, w 14% hospitalizacje w oddziale chirurgii
urazowo-ortopedycznej oraz w 7,5% hospitalizacje w oddziale rehabilitacyjnym.
Powyższa działalność statutowa szpitala realizowana jest przez zespół medyczny składający się z 36
lekarzy, w tym 14 z tytułem doktora nauk medycznych, 24 fizjoterapeutów (13-tu z wykształceniem
wyższym) oraz 74 pielęgniarki, wśród których 25 ma wyższe wykształcenie.
Pomimo tego kolejka oczekujących na hospitalizację od lat nie maleje. Na przyjęcie do oddziałów
reumatologii oczekuje 3500 pacjentów, do oddziałów rehabilitacyjnych 7800 i oddziału ortopedii
3600 chorych.
Większość, tzn. 95% przychodów spółki pochodzi od jednego płatnika tj. Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szpital nie jest zadłużony, nie ma zobowiązań wymagalnych, a przez ostatnie 2 lata zamyka rok
obrotowy dodatnim wynikiem finansowym.

Id: 7513B8B9-CE11-458E-BC05-C12DAFE495BF. Podpisany

Strona 4 z 4

