
UCHWAŁA NR XXXIX/389/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Santok dotyczącego wsparcia Wielospecjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia 

z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego  na lata 2022-2026 strategicznych dla 
rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Santok przyjmuje stanowisko w sprawie wsparcia Wielospecjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w związku z usunięciem przez Ministra Zdrowia 
z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego  na lata 2022-2026 strategicznych dla 
rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części województwa lubuskiego, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rada Gminy Santok zobowiązuje Wójta Gminy Santok do przesłania niniejszej uchwały Ministrowi 
Zdrowia i Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/389/2022 

Rady Gminy Santok 

z dnia 16 lutego 2022 r. 

Stanowisko Rady Gminy Santok 

Sz. P. Adam Niedzielski  

Minister Zdrowia  

Szanowny Panie Ministrze, 

Rada Gminy Santok zwraca się do Pana z wnioskiem o weryfikację i zmianę decyzji 
dotyczącej usunięcia z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego  na lata 2022-2026 
strategicznych dla rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części 
województwa lubuskiego następujących inwestycji: 

1a. Rozbudowa i przebudowa budynku D szpitala o nowe pawilony skomunikowane 
z istniejącymi budynkami zabezpieczenia medycznego oraz modernizacja i termomodernizacja 
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.; 

1b. Rozbudowa szpitala o dwa pawilony medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych lub hospitalizowanych 
do 24 godzin; 

2. Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o to jedna z największych lecznic 
w regonie. Swoim zasięgiem obejmuje nie tylko  mieszkańców Gorzowa czy powiatu gorzowskiego, ale 
także innych gmin i powiatów w północnej części województwa lubuskiego, południowych krańców 
województwa zachodniopomorskiego oraz północno-wschodnich obszarów Wielkopolski, co w sumie daje 
obszar oddziaływania na poziomie ok. 400 tys. osób. 

Na tak dużym obszarze osoby z problemami kardiologicznymi wymagającymi pilnej interwencji 
kardiochirurgicznej nie mają dostępu do oddziału kardiochirurgicznego. Najbliższy taki oddział znajduje się 
bowiem w południowej części województwa lubuskiego; w Nowej Soli. Oddział dysponuje zaledwie 
15 łóżkami, co w naszej ocenie jest liczbą zdecydowanie niewystarczającą. Świadczą o tym fakty. 
Województwo lubuskie charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników w Polsce dotyczących 
umieralności z powodu chorób krążenia. Lubuskie przoduje też w liczbie zgonów z przyczyn 
nieokreślonych. Nie można wykluczyć, że w tej niechlubnej statystyce znajdują się osoby, których 
przyczyną śmierci były inne choroby w powiązaniu z chorobami serca i układu krążenia. 

Od wielu miesięcy Zarząd gorzowskiego szpitala zabiega o uruchomienie świadczeń 
w zakresie: kardiochirurgia – hospitalizacje. Od niemal roku zatrudnia 4 kardiochirurgów specjalistów (3 
z tytułami doktora nauk medycznych) gotowych realizować świadczenia kardiochirurgiczne dla 
mieszkańców północnej części województwa lubuskiego i regionów ościennych. 

O zasadności uruchomienia oddziału kardiochirurgii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. niech świadczą także inne fakty: 

1. dla znacznej części mieszkańców tej części regionu czas dojazdu do jedynego 
w województwie oddziału kardiochirurgicznego w Nowej Soli to ok. 1,5 – 2 godziny. Wielu z nich może 
nie zdążyć dojechać na czas; 

2. średnia liczba łóżek kardiochirurgicznych w Polsce to 2,7 na 100 tysięcy mieszkańców, w województwie 
lubuskim – zaledwie 1,5, czyli prawie dwukrotnie mniej. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty apelujemy do Pana o ponowne rozpatrzenie decyzji dotyczącej 
usunięcia z Wojewódzkiego Planu Transformacji Województwa Lubuskiego  na lata 2022-2026 
strategicznych dla rozwoju i realizacji świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców północnej części 
województwa lubuskiego i ponowne wpisanie wymienionych na początku tego apelu inwestycji i nowych 
świadczeń zdrowotnych do tego dokumentu. 
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