
OŚWIADCZENIE Nr 12.XLIX.2022 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 czerwwca 2022 r.

w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych 
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa 
nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę 
Mazowieckiego

Na podstawie § 29 ust. 1 lit. c Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499) Rada Powiatu w Sierpcu zapoznała się dogłębnie z treścią 
pisma Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 11 maja 2022 roku, dotyczącego zaopiniowania 
reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona 
dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  z zastrzeżeniem, że ogólna 
liczba łóżek pozostających w strukturze SPZZOZ w Sierpcu pozostałaby bez zmian.

SPZZOZ w Sierpcu jako beneficjent zrealizował projekt pn. „Zakup niezbędnego 
sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- 
CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego". Integralną częścią inwestycji był montaż 
trzech węzłów sanitarnych na Oddziałach Chirurgii Ogólnej i Chorób Wewnętrznych. 
Wybudowanie trzech łazienek w każdym pionie skutkowało utworzeniem dostępu do 
sanitariatów bezpośrednio na sześciu salach chorych. Jednocześnie musiała ulec 
zmniejszeniu powierzchnia samych sal. Sale trzyosobowe stały się defacto wystarczające do 
wstawienia dwóch łóżek. Przystosowanie SPZZOZ w Sierpcu do wymogów sanitarno- 
epidemiologicznych zwiększyło bezpieczeństwo i umożliwiło stworzenie warunków do 
odpowiedniej izolacji pacjentów z podejrzeniem bądź z diagnozowaną choroba zakaźną.

Zaistniała sytuacja stała się poniekąd impulsem do reorganizacji łóżek w całym 
szpitalu. Po analizie zasobów kadrowych, potrzeb pacjentów i ekonomii zarządzania 
propozycja wskazana powyżej jest jak najbardziej uzasadnioną w powyższych grupach 
potrzeb i możliwości.

Zmniejszenie liczby łóżek miałoby dotyczyć:

l.p. N azw a komórki organizacyjnej Obecna liczba łóżek Liczba łóżek do 
zm niejszenia

Liczba łóżek po 
zm niejszeniu

1. Oddział Chorób W ewnętrznych 53 7 46

2. Oddział N eonatologiczny 16

(12+4 inkubatory)

6 (4+2 inkubatory) 10 (8+2 inkubatory)



Zwiększenie liczby łóżek miałoby dotyczyć:

l.p. N azwa komórki organizacyjnej Obecna liczba łóżek Liczba łóżek do 
zwiększenia

Liczba łóżek po 

zwiększeniu

6. O ddział C hirurgiczny 20 12 32

7. Oddział Rehabilitacyjny 26 1 27

Reorganizacja liczby łóżek w zakresie przedstawionym powyżej nie ogranicza 
działalności SPZZOZ w Sierpcu, gdyż jak pokazują statystyki obłożenia zapewniona 
zostanie niezbędna liczba łóżek na poszczególnych oddziałach do zabezpieczenia potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców. Reorganizacja liczby łóżek nie będzie skutkowała 
ograniczeniem w żaden sposób dostępności pacjentów do opieki medycznej w naszym 
Szpitalu.

Mając na uwadze wyjaśnienia Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, Rada Powiatu 
w Sierpcu pozytywnie opiniuje reorganizację liczby łóżek szpitalnych (przedstawioną 
w treści oświadczenia) zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą -  Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ 
w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego -  z zastrzeżeniem, że ogólna liczba łóżek 
pozostających w strukturze SPZZOZ w Sierpcu pozostałaby bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY


