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Oddział chirurgiczny dla dzieci cieszyńskiego
szpitala zawiesza działalność
Data publikacji: 22.01.2019 12:30

W pierwszej połowie stycznia 2019 roku pojawiła się informacja, dotycząca przerwy w
działaniu Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci w Szpitalu Śląskim w Cieszynie w okresie
16.01.2019 – 15.05.2019 roku. Jak udało nam się dowiedzieć w szpitalu, sytuacja ta jest
spowodowana wypowiedzeniem umów przez dwóch lekarzy, pracujących na oddziale.
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Oddział ma działać normalnie do 15 lutego 2019 roku. Od 16 lutego do 15 maja 2019 roku planowana jest przerwa w
udzielaniu świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgicznym dla Dzieci, o czym został powiadomiony NFZ w
Katowicach oraz Wojewoda Śląski - Powodem przerwy w udzielaniu świadczeń jest brak personelu lekarskiego
zapewniającego realizację świadczeń w tym oddziale zgodnie z Ogólnymi warunkami umów na udzielanie
świadczeń zdrowotnych oraz zawartą z ŚOW NFZ w Katowicach umową, albowiem dwóch lekarzy
zatrudnionych w tym oddziale, w tym Lekarz kierujący oddziałem, dokonało wypowiedzenia umów z
zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 15 lutego 2019 r. – wyjaśnia Ewa Herman, Rzecznik
Prasowy cieszyńskiego szpitala.
Co jednak stanie się po 15 maja 2019 roku? Zarówno władze szpitala, jak i rodzice mają nadzieję, że działanie Oddziału
zostanie wznowione. Zgodnie z informacją uzyskaną od Rzecznik Prasowej szpitala, ponowne uruchomienie oddziału
jest uzależnione od pozyskana kadry lekarskiej, niezbędnej do funkcjonowania Oddziału.
A co z pacjentami, którzy mieli termin zabiegu ustalony w dniu, kiedy działanie Oddziału będzie zawieszone? Pacjent wpisany u nas na listę oczekujących, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez

innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w takim
samym zakresie, jak w naszym Oddziale chirurgicznym dla dzieci. Nowy świadczeniodawca, do którego
zgłosi się pacjent, ma obowiązek ustalenia kolejności przyjęcia z uwzględnieniem daty zgłoszenia w naszym
szpitalu – wyjaśnia Ewa Herman. Pacjenci szpitala w Cieszynie otrzymają więc stosowne zaświadczenia o wpisaniu na
Oddziale na listę oczekujących, wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Pacjent z tym zaświadczeniem
powinien zgłosić się do innego szpitala. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi żadnej opłaty.
Najbliższe ośrodki realizujące świadczenia z zakresu chirurgii dziecięcej to:
1. Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, ul, Sobieskiego 83, 43-300 Bielsko-Biała,
2. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik,
3. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II SPSK nr 6 ŚUM w Katowicach, ul. Medyków 16, 40-752
Katowice.
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