
                                             -projekt- 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 

 

w sprawie zmian w Statucie  
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668  

z późn. zm.). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

W Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie nadanym uchwałą Nr XXVI/444/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., w sprawie nadania Statutu Klinicznemu 

Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3564 z późn. zm.), załącznik Nr 1 do Statutu 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie. 
 
 

W związku z uchwałami Rady Społecznej działającej przy Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przekazanymi przez Pana 

Janusza Ławińskiego dyrektora jednostki pozytywnie opiniującymi zmiany do Statutu 

przygotowano niniejszy projekt uchwały. Zmiany dotyczą załącznika nr 1 do Statutu  

i są następujące: 

-zmiana nazwy komórek: z Klinika Onkologii Klinicznej na Klinika Onkologii 

Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej, 

Wskazana komórka powstaje z połączenia dwóch Klinik: Kliniki Onkologii 

Klinicznej z Kliniką Ginekologii Onkologicznej, co podyktowane było względami 

organizacyjnymi i ekonomicznymi.  

-wykreślenie: Klinika Ginekologii Onkologicznej, 

Klinika Ginekologii Onkologicznej nie posiada pełnego kontraktu z Narodowym 

Funduszem Zdrowia na wykonywanie naświetlań do radio i brachyterapii, a także do 

leczenia pacjentek w ramach programów lekowych, rozliczanie ww. świadczeń 

możliwe jest w ramach produktów kontraktowych realizowanych przez Klinikę 

Onkologii Klinicznej i Klinikę Radioterapii.  

Po scaleniu  Klinik zwiększona zostanie liczba łóżek o 5, co wpłynie korzystnie 

na zwiększenie dostępności do systemowego leczenia w celu zapewnienia 

kompleksowej opieki nad pacjentem onkologicznym, poprzez koordynację całego 

procesu diagnostyczno-leczniczego oraz zwiększenia przychodów z NFZ. 

Obniżeniu ulegną koszty działalności podstawowej, w szczególności w zakresie 

kosztów osobowych dotyczących zabezpieczeń dyżurów. Wprowadzenie ww. zmian 

korzystnie wpłynie na zapewnienie kompleksowej opieki dla pacjenta onkologicznego 

oraz komfort pracy personelu. 

 

- zmiana nazwy: Klinika Ginekologii i Położnictwa na Klinika Ginekologii, 

Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa 

 

Klinika jest elementem wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentkami 

z chorobą nowotworową. W Klinice wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem 

wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, 

laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby onkologicznej. 

Działalność Kliniki koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich 

narządów rodnych, a ścisła współpraca z Klinikami Radioterapii, Onkologii, Chirurgii 

Onkologicznej i Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie 

kompleksowego leczenia chorych, w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia 
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medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do 

określonej metody leczenia. 

Klinika zajmuje się także leczeniem operacyjnym nowotworów narządów 

płciowych, w tym operacji oszczędzających u kobiet młodych (w raku: szyjki macicy,  

trzonu macicy, jajnika,  jajowodu, sromu). 

Klinika jest jednostką referencyjną dla województwa podkarpackiego 

przyjmującą do leczenia ciężką patologię ciąży i żeńskich narządów płciowych,  

a także jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego ds. Ginekologii Onkologicznej. 

 

- wykreślenie: Klinika Neurologii 

W związku z podjętą uchwałą  w sprawie ograniczenia działalności w Klinicznym 

Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Klinika Neurologii 

ulega likwidacji. 

W październiku 2020 r. Klinika Neurologii została przystosowana pod względem 

sanitarno-epidemiologicznym do hospitalizacji pacjentów z COVID-19 i od tego czasu 

pełniła rolę głównie tzw. oddziału covidowego, co wiązało się nie tylko z wydawanymi 

przez Wojewodę Podkarpackiego decyzjami, ale także głównym profilem działalności 

szpitala jako centrum onkologicznego. Aktualnie do Kliniki Neurologii, z uwagi na 

najlepsze przystosowanie jej infrastruktury i warunki lokalizacyjne, przeniesione 

zostało 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19, które do tej pory usytuowane 

były w pełni obłożonej Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób 

Wewnętrznych. Kontynuacja przyjętego rozwiązania zwiększa bezpieczeństwo 

epidemiologiczne pacjentów szpitala i jednocześnie uwalnia aktualnie potrzebne łóżka 

internistyczne.  

W okresie wyłączenia Kliniki Neurologii z udzielania właściwego dla niej zakresu 

świadczeń pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi kierowani do Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie byli przyjmowani  

i hospitalizowani przez inne szpitale na terenie powiatu rzeszowskiego tj. Kliniczny 

Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, SP ZOZ MSWiA 

w Rzeszowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej.  

Warto spojrzeć także na historię zmian w strukturze obecnego Klinicznego 

Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie albowiem Oddział 

Neurologii w istocie powstał w nim w 1954 roku i był pierwszym oddziałem 

neurologicznym na terenie ówczesnego województwa rzeszowskiego. Jednak w roku 

1991 część personelu medycznego oddziału odeszła do nowo otwartego oddziału 

neurologicznego w dzisiejszym Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie – obecnie Kliniki Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru 

Mózgu. Do końca roku 2008 Oddział Neurologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim 

nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie był oddziałem 43-łóżkowym bez wyodrębnienia  

na część udarową i neurologiczną.  
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Decyzją ówczesnego dyrektora szpitala z końcem roku 2008 został 

zlikwidowany, a lekarze w nim zatrudnieni zostali przyjęci do powstałego  

w Sędziszowie Małopolskim Oddziału Neurologii i innych placówek na terenie 

województwa podkarpackiego. Wówczas ta zmiana w strukturze szpitala dała 

możliwość zwiększenia z 38 do 68 liczby łóżek powstałego w 1990 r. Oddziału 

Psychiatrycznego Ogólnego – dziś Kliniki Psychiatrii Ogólnej – oraz zorganizowania 

osobnej izby przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych dzięki ulokowaniu wtedy nowej 

części oddziału na parterze budynku E w uwolnionych przestrzeniach.  

W 2014 roku ponownie otwarto, jednak w tym miejscu kompleksowo 

wyremontowany Oddział Neurologiczny, który ukierunkowany został głównie na 

diagnostykę chorób układu nerwowego. Skutkowało to zmniejszeniem liczby łóżek 

psychiatrycznych jedynie do 32 i koniecznością badań pacjentów ze schorzeniami 

psychicznymi w ogólnej Izbie Przyjęć szpitala.  

Istniejąca dziś 23-łóżkowa Klinika Neurologii od 2014 roku nie posiada 

równoległej poradni przyszpitalnej ani wyodrębnionego pododdziału udarowego, 

a także nie prowadzi specjalizacji neurologicznej dla lekarzy i zajęć dydaktycznych dla 

studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wszystkie oddziały neurologiczne  

w powiecie rzeszowskim posiadają specjalistyczną poradnię przyszpitalną i dysponują 

łóżkami udarowymi.  

Obecnie Klinika Neurologii nie spełnia wymagań Narodowego Funduszu 

Zdrowia dla organizacji oddziałów udarowych, jak i nie pozwalają na to warunki 

infrastruktury, w której mieści się oddział. Dotychczas nie zgłaszano także inicjatywy 

podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia profilu jej działalności o leczenie 

udarów mózgu mimo sugerowania takiego rozwiązania przez opracowany w 2018 roku 

program naprawczy oraz wyraźnych wskazań zapotrzebowania na tego rodzaju łóżka 

wynikających z Map Potrzeb Zdrowotnych. Do Kliniki Neurologii od 2014 roku pacjenci 

przyjmowani byli wyłącznie w trybie planowym i w ramach zgłoszenia w Izbie Przyjęć, 

nie byli do niej transportowani przez ratownictwo medyczne. Ponadto należy 

podkreślić, że w KSW nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie nie funkcjonuje oddział 

rehabilitacji, a więc szpital nie jest w stanie w ramach swojej struktury zapewnić 

kompleksowej opieki dla pacjentów neurologicznych tak jak ma to miejsce  

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

gdzie działa Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji 

Neurologicznej. 

Należy także wziąć pod uwagę dane dotyczące działania Kliniki Neurologii 

w ostatnich trzech latach, które prezentują się jak poniżej: 

 Liczba leczonych pacjentów: 2018 rok – 1006, 2019 rok – 962, 2020 rok – 

815 

 Obłożenie: 2018 rok – 57%, 2019 rok – 58%, 2020 rok – 51% 

 Średni czas pobytu w dniach: 2018 rok – 4,8, 2019 rok – 4,8, 2020 rok – 5,3. 
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Ewentualna likwidacja Kliniki Neurologii planowana przez szpital jest 

w prowadzonych rozmowach pozytywnie opiniowana przez Podkarpacki Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem zwiększenia liczby 

priorytetowych łóżek psychiatrycznych. 

Ponadto według pozyskanych informacji Szpital Powiatowy w Kolbuszowej 

planuje uruchomić nowy w województwie oddział neurologiczny, a SP ZOZ MSWiA 

w  Rzeszowie zmierza do rozszerzenia swojego oddziału o 39 łóżek, w tym 11 

udarowych. W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 

w Rzeszowie do 2022 roku będzie zrealizowana także inwestycja o wartości 14,6 mln 

zł w ramach której zostanie zmodernizowana infrastruktura i utworzone Centrum 

Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu na najbliższe lata planuje modernizację Oddziału 

Neurologii i rozszerzenie go o 12-łóżkowy pododdział udarowy. 

W szpitalach na terenie województwa podkarpackiego działa 18 oddziałów 

neurologicznych o łącznej liczbie łóżek 595. Średnie obłożenie łóżek neurologicznych 

w 2019 roku wynosiło 71,5%, a przy wykluczeniu w obliczeniach dostępności Kliniki 

Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina 

w Rzeszowie wzrosłoby o niespełna 3 punkty procentowe. 

Należy zaznaczyć, że w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina 

w Rzeszowie znajdują się jedyne w powiecie rzeszowskim łóżka psychiatryczne, 

a Klinika Psychiatrii pracuje całodobowo w systemie ostrego dyżuru. Dyrekcja szpitala 

otrzymuje także liczne uwagi personelu lekarskiego pracującego w Izbie Przyjęć 

o konieczności wyodrębnienia izby przyjęć dedykowanej pacjentom psychiatrycznym 

w związku z incydentami stwarzającymi dyskomfort i niebezpieczeństwo dla 

pozostałych pacjentów szpitala.  

Klinika Psychiatrii Ogólnej prowadzi diagnostykę i leczenie chorób 

psychicznych, zaburzeń nastroju, zachowania i emocji, a także świadczy usługi 

w formie konsultacji dla innych oddziałów szpitala, innych szpitali, policji w zakresie 

badania osób zatrzymanych oraz zakładu karnego w badaniach osób osadzonych. 

Poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, w klinice realizowane są zajęcia dla studentów innych uczelni, w tym 

kierunku psychologia. Prowadzone są także specjalizacja psychiatryczna dla lekarzy 

oraz specjalizacja z psychologii klinicznej dla psychologów.  

Dane dotyczące działania Kliniki Psychiatrii Ogólnej za ostatnie trzy lata 

prezentują się jak poniżej: 

 Liczba leczonych pacjentów: 2018 rok – 348, 2019 rok – 370, 2020 rok – 339 

 Obłożenie: 2018 rok – 123%, 2019 rok – 120%, 2020 rok – 103% 

 Średni czas pobytu w dniach: 2018 rok – 37,7, 2019 rok – 35,58, 2020 rok – 

33,3. 
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Klinika Psychiatrii Ogólnej jest stale obłożona ponad stan, a obecna 

infrastruktura, w której funkcjonuje (I piętro budynku E) wymaga generalnego remontu. 

Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego 

wskazują ponadto, że mimo ogólnoświatowego trendu ograniczania liczby łóżek 

stacjonarnych na rzecz środowiskowej opieki psychiatrycznej oraz funkcjonowania  

w województwie podkarpackim dwóch szpitali psychiatrycznych zauważa się nierówny 

dostęp do stacjonarnej opieki szczególnie w regionie rzeszowskim (tj. Rzeszów  

i powiaty: kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski oraz strzyżowski) 

zamieszkiwanych przez ponad 550 tys. osób, co bezdyskusyjnie wskazuje na 

konieczność zwiększenia liczby łóżek.  

Należy mieć także na uwadze zwiększone potrzeby i zainteresowanie 

pacjentów będące bezpośrednim skutkiem trudnego czasu pandemii. Koncepcja 

dużego oddziału psychiatrycznego w centrum miasta wojewódzkiego spotyka się 

nadal jednak z argumentacją o niewłaściwej lokalizacji dla tego rodzaju oddziału. 

Wychodząc jej jednak naprzeciw, rekomendowane jest nietworzenie jednoimiennych 

szpitali psychiatrycznych jako element niestygmatyzowania osób ze schorzeniami 

psychicznymi co stanowi jeden z głównych celów Narodowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, a plan rozszerzenia rzeszowskiej 

psychiatrii wpisuje się w jego założenia.  

Ponadto docelowa struktura oczekiwanego Szpitala Uniwersyteckiego 

przewiduje 100-łóżkowe Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Psychicznego 

zlokalizowane w budynkach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina 

w Rzeszowie. Mając na uwadze pojawienie się w powiecie rzeszowskim nowych 

miejsc dla pacjentów neurologicznych, a przede wszystkim dotkniętych udarami, 

planowana przez dyrektora zmiana to de facto przywrócenie warunków dla pacjentów 

psychiatrycznych i stanu struktury szpitala sprzed 2014 roku. 

Rada Społeczna uchwałami z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

opinii dotyczącej zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie oraz w sprawie ograniczenia działalności  

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 

pozytywnie zaopiniowała ww. zmiany w Statucie. 
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Załącznik nr 1 do Statutu 
Klinicznego Szpitala 

Wojewódzkiego  

Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie 

 

„1. Zakład Leczniczy – Szpital Ogólny: 

1) Izba Przyjęć (2 lokalizacje); 

2) Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa; 

3) Klinika Otolaryngologii, Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej; 

4) Klinika Dermatologii; 

5) Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych; 

6) Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; 

7) Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

8) Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej; 

9) Klinika Okulistyki; 

10) Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną; 

11) Klinika Nefrologii; 

12) Stacja Dializ; 

13) Klinika Psychiatrii Ogólnej; 

14) Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; 

15) Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny; 

16) Blok Operacyjny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Otolaryngologii; 

17) Centralna Pracownia Endoskopowa; 

18) Apteka Szpitalna; 

19) Centralna Sterylizatornia; 

20) Kliniczny Zakład Patomorfologii (2 lokalizacje); 

21) Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (2 lokalizacje); 

22) Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (2 lokalizacje); 
a) Pracownia Tomografii Komputerowej, 

b) Pracownia Rezonansu Magnetycznego, 

23) Stanowisko ds. promocji zdrowia; 

24) Stanowisko ds. zakażeń szpitalnych; 

25) Główna Dietetyczka; 

26) Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna; 

27) Podkarpackie Centrum Chirurgii Robotycznej; 

28) Podkarpacki Ośrodek Leczenia Raka Gruczołu Krokowego. 

 
 
2. Zakład Leczniczy – Zespół Poradni Specjalistycznych: 

1) Przyszpitalna Konsultacyjna Poradnia Hematologiczna; 

2) Przyszpitalna Poradnia Transplantacyjna; 

3) Przyszpitalna Poradnia Nefrologiczno - Dializacyjna; 

4) Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej; 

5) Przyszpitalna Poradnia Urologiczna; 

6) Przyszpitalna Poradnia Okulistyki; 

7) Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych; 

8) Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Onkologicznej; 

9) Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna; 

10) Przyszpitalna Poradnia Otolaryngologii; 

11) Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna; 
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12) Przyszpitalna Poradnia Endokrynologiczna; 

13) Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna; 

14) Przyszpitalna Poradnia Dermatologiczna; 

15) Przyszpitalna Poradnia Leczenia Bólu; 

16) Poradnia Medycyny Pracy; 

17) Zespół Leczenia Środowiskowego; 

18) Przyszpitalna Poradnia Leczenia Żywieniowego. 

 

3. Zakład Leczniczy – Szpital Podkarpackie Centrum Onkologii: 

 

1) Klinika Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Onkologii Ginekologicznej; 

2) Klinika Hematologii; 

3) Klinika Radioterapii; 

4) Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej; 

5) Kliniczny Zakład Radioterapii; 

6) Kliniczny Zakład Brachyterapii; 

7) Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej; 

8) Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna; 

a) Poradnia Genetyczna, 

b) Poradnia Chorób Piersi; 

9)  Bank Komórek Krwiotwórczych. 

 

4. Zakład Leczniczy – Szpital Podkarpackie Centrum Chorób Płuc: 

1) Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc; 

2) Klinika Pulmonologii z Pododdziałem Alergologii; 

3) Klinika Pulmonologii i Chemioterapii; 

4) Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej; 

5) Blok Operacyjny; 

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 

7) Apteka Szpitalna; 

8) Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu; 

9) Pracownia Bronchoskopii; 

10) Pracownika Fizjoterapii; 

11) Przychodnia Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


