APEL NR 7/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej
przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy – dedykowany dla pacjentów
zakażonych SARS-CoV-2
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z §32 lit. c załącznika nr 1 do uchwały nr XII/276/2015 z dnia
29 września 2015 r. w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. 2015 r., poz. 5139 ze zm.),
Rada Miejska Mikołowa
postanawia:
§ 1. Wystąpić do Ministra Zdrowia z apelem o treści jak w załączeniu, dotyczącym wyrażenia sprzeciwu
wobec decyzji z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w szpital
covid-owy – dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
§ 2. Wykonanie apelu powierzyć Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do apelu Nr 7/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 listopada 2020 r.
APEL

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców oraz solidarności z właścicielem
i pracownikami szpitala, Rada Miejska Mikołowa wyraża sprzeciw wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. w szpital covid-owy dedykowany dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.
Szpital Św. Józefa od pewnego czasu boryka się z problemami finansowymi, które Radzie Miejskiej
Mikołowa są znane, jednak jesteśmy wobec nich bezradni, bowiem obecnie obowiązujące przepisy
nie pozwalają na przeznaczenie publicznych środków na rzecz podmiotów prywatnych (Szpital należy do
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. św. Karola Boromeusza.)
Szpital nie posiada warunków i możliwości wykonania decyzji Ministra Zdrowia, ponieważ profil
aktualnej działalności, wyposażenie i kadra medyczna nie mogą gwarantować, że świadczenia związane
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą odpowiadały wymaganiom
prawidłowego świadczenia medycznego.
Przekształcenie od marca br. Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w szpital „jednoimienny”
spowodowało przejęcie w części jego obowiązków przez Szpital Św. Józefa w Mikołowie, a co za tym
idzie, powiększenie rejonu leczniczego dla Szpitala Św. Józefa. W tej sytuacji zamknięcie oddziałów
zabiegowych Szpitala Św. Józefa dramatycznie pogorszy dostęp mieszkańców Mikołowa, powiatu
mikołowskiego i okolic do świadczeń zdrowotnych realizowanych w tych oddziałach.
Decyzja taka skazuje pacjentów, innych niż zakażonych, na brak możliwości realizacji świadczeń
medycznych w zakresie dotychczas świadczonych przez Szpital Św. Józefa.
Zapewnienie przez szpital 75 łóżek dla pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 jest praktycznie
niemożliwe. Przyczyną jest niewystarczająca ilość wymaganego sprzętu medycznego oraz niedostosowanie
infrastruktury szpitala głównie w zakresie gazów medycznych i uwarunkowań lokalowych. Obecnie
oddziały szpitalne nie posiadają centralnej instalacji gazów medycznych, a zaopatrzenie w tlen realizowane
jest z butli.
Kadra medyczna, która pracuje w Szpitalu Św. Józefa jest w znacznej części w grupie podwyższonego
ryzyka z uwagi na wiek i choroby współistniejące.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że podmiot leczniczy posiada w ramach swojej działalności
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) zlokalizowany w odrębnym budynku, ale bardzo blisko około
50 metrów od budynku szpitala. W przypadkach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów ZOL, pacjenci ci są
hospitalizowani w szpitalu i poradniach szpitala.
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