Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 618 z późn. zm.), w statucie SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku dokonuje się zmiany polegającej na
zastąpieniu przedsiębiorstw zakładami leczniczymi. Ponadto w związku z publikacją tekstów
jednolitych niektórych aktów prawnych odnoszących się do działalności samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dokonuje się również odpowiednich zmian
w § 4 statutu.
Jednocześnie, na wniosek Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku dokonuje się następujących zmian w strukturze
organizacyjnej:
1) zmienia się nazwę Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej na
„Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii
Inwazyjnej”.
Powyższa zmiana wiąże się z potrzebą podjęcia przez Szpital starań o uzyskanie akredytacji
w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w systemie
modułowym z chorób wewnętrznych, które powinny realizować osoby specjalizujące się
w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Zmiana dotycząca Pracowni Hemodynamiki polega
wyłącznie na zmianie numeracji z lit a na pkt 3a.
2) tworzy się Dział Inwestycji
Obecnie funkcjonują dwa samodzielne stanowiska ds. inwestycji. Wyodrębnienie Działu
inwestycji związane jest z procesem inwestycyjnym prowadzonym w Szpitalu oraz
długofalowymi planami realizacji przedsięwzięć budowlano-remontowych, jak również
potrzebą wzmocnienia nadzoru nad realizacją zadań związanych z należytym zabezpieczeniem
stanu technicznego budynków. Dział będzie bazował na części pracowników z Działu Logistyki
(18 pracowników z Sekcji Eksploatacyjnej) oraz trzech inżynierów.
3) tworzy się Dział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Dotychczas zadania z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego realizowane były
przez jednego pracownika, tj. Pełnomocnika ds. Jakości – kontrolera wewnętrznego. Zakres
zadań, w tym audytów finansowych oraz bieżącej kontroli działalności, szczególnie w zakresie
dokumentacji medycznej, uzasadniają tę zmianę. Zespół pracowników do Działu Kontroli
Wewnętrznej i Audytu zostanie utworzony na bazie przesunięć wewnętrznych w ramach
poszczególnych działów.

