
 
 

Treść odpowiedzi na zapytanie radnego Artura Czaplińskiego  
w sprawie sytuacji Szpitala Wojewódzkiego w Zalesiu 

Odpowiadając na Pana interpelację z 19 listopada 2019 r. w sprawie planowanych zmian 
strukturalnych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, uprzejmie informuję, że obecnie ww. podmiot 
leczniczy jest w trakcie realizacji programu naprawczego, zatwierdzonego uchwałą nr 1046/61/19 
Zarządu Województwa Mazowieckiego z 23 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu 
naprawczego Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 
730 i 959).  

W czasie omawiania zatwierdzonego ww. programu naprawczego Zespołu w obecności Dyrekcji 
placówki, poinformowałem o planach wdrożenia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, 
na oddziale neurologicznym leczenia udaru niedokrwiennego metodą trombektomii mechanicznej 
(do wdrożenia metody przygotowywane są jeszcze 4 szpitale wielospecjalistyczne Województwa 
Mazowieckiego zlokalizowane poza Warszawą). W związku z powyższym zasadne jest 
umiejscowienie rehabilitacji neurologicznej w ww. podmiocie leczniczym, co pozwoli na 
zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki w przedmiotowym zakresie. Pomimo negocjacji 
prowadzonych z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest 
możliwe uzyskanie kontraktu na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji 
neurologicznej dla placówek w Płocku i w Gostyninie.  

Podczas ww. posiedzenia Zarząd wskazał, że prace kierownictwa Zespołu w zakresie dalszego 
sposobu funkcjonowania podmiotu leczniczego, powinny zostać ukierunkowane na działania 
wynikające z oczekiwań społecznych – rozwój i rozszerzenie świadczeń w zakresie rehabilitacji 
psychiatrycznej, psychogeriatrii oraz leczenia uzależnień. Powyższe oznacza, że nie przewiduje 
się likwidacji lub przenoszenia działalności oddziałów w obszarach psychiatrii  
i leczenia uzależnień poza struktury Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.  

W celu poprawy sytuacji finansowej podmiotu konieczne jest prowadzenie dalszych prac nad 
określeniem nowego modelu funkcjonowania Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, który może 
zakładać ewentualne wprowadzenie zmian organizacyjnych w ramach struktury Zespołu. 


