
RADA MIASTA i GMINY 
w Pilicy 

Uchwała Nr XXXV/263/2017 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 27 kwietnia 2017roku 

w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu w Myszkowie dotyczącego wygospodarowania 
środków finansowych przez NFZ na funkcjonowanie oddziału kardiologii 
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) Rada 
Miasta i Gminy w Pilicy uchwala co następuje: 

§1 
1. Mając na uwadze troskę o dobro pacjentów i zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu kardiologii interwencyjnej popiera się apel Rady Powiatu w 
Myszkowie do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ w Warszawie, Dyrektora Śląskiego OW 
NFZ w Katowicach, Wojewody Śląskiego, II Wicewojewody Śląskiego, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, Posłów z okręgu 28 i Senatora z okręgu 68, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Apel, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma na celu rozwiązanie zaistniałej niekorzystnej 
sytuacji dla mieszkańców powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego jak i powiatów 
ościennych. Mamy nadzieję, że podjęte działania zapewnią ciągłość działalności oddziału 
kardiologii interwencyjnej, który w ciągu blisko trzyletniej działalności przyjął ponad 
2000 pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia z terenu powiatów 
myszkowskiego, zawierciańskiego oraz powiatów ościennych, stanowiąc zabezpieczenie 
dla blisko 250 tysięcznej populacji. 

§2 

W związku z komunikatem Grupy American Heart of Poland S.A., w którym informuje 
o konieczności zawieszenia działalności XV oddziału kardiologii Polsko-Amerykańskich Klinik 
Serca (PAKS) w Myszkowie od 1 października 2016 r., z powodu braku finansowania świadczeń 
kardiologii interwencyjnej ze środków publicznych, Rada Miasta i Gminy w Pilicy popiera 
wniosek Rady Powiatu w Myszkowie o wygospodarowanie środków finansowych na 
funkcjonowanie oddziału kardiologii Polsko - Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Szpitalu 
Powiatowym w Myszkowie. 

§ 3 

Uchwałę przekazuje się Radzie Powiatu w Myszkowie. 



§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pilicy. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCA 

Barbara Przybylik 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXV/263/2017 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

Apel 
Rady Powiatu w Myszkowie 

do 
Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ w Warszawie, Dyrektora Śląskiego OW NFZ 

w Katowicach, Wojewody Śląskiego, II Wicewojewody Śląskiego, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, Posłów z okr. 28 i Senatora z okr. 68 

W związku z informacją o zawieszeniu działalności PAKS w myszkowskim Szpitalu 
Powiatowym Zarząd i Rada Powiatu w Myszkowie wyrażają głębokie zaniepokojenie zaistniałą 
sytuacją i apelują o rozważenie możliwości przeciwdziałania groźbie poważnego utrudnienia 
setkom tysięcy pacjentów dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii inwazyjnej. 

W wyniku długoletniego braku kontraktowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd 
Spółki American Heart of Poland zmuszony jest zawiesić funkcjonowanie Oddziału 
Kardiologicznego w Myszkowie, co w konsekwencji oznacza faktyczną likwidację jedynego w 
promieniu kilkudziesięciu kilometrów ośrodka, dającego gwarancję podjęcia szybkiej procedury 
medycznej w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia. 

Stawia to około 250 tysięczną populację mieszkańców Powiatu Myszkowskiego, 
Zawierciańskiego oraz powiatów ościennych, znajdujących się w obszarze działania PAKS, w 
wyjątkowo niekorzystnym położeniu z uwagi na znacznie utrudniony dostęp do innych ośrodków 
kardiologicznych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców tych terenów zostanie w poważnym 
stopniu ograniczone. 

Od trzech lat na Oddziale PAKS diagnozowani oraz leczeni są pacjenci cierpiący na stabilną i 
niestabilna chorobę wieńcową, z zawałami serca, a także z niewydolnością krążenia. Oddział 
niesie pacjentom szybką pomoc w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia, jak również 
zapewnia kompleksową hospitalizację. W czasie funkcjonowania Oddziału leczeniu poddano ok. 
2100 pacjentów, przy czym w przypadku 1200 osób zastosowano procedury natychmiastowo 
ratujące życie. Należy podkreślić, że Oddział prowadził tę działalność przez trzy lata bez 
kontraktu z NFZ. 

Fakty te świadczą o ogromnym społecznym zapotrzebowaniu na istnienie oddziału 
kardiologicznego w Myszkowie. Należy pamiętać, że w odniesieniu do chorób serca ogromną 
rolę odgrywa czas dostępu do leczenia. W przypadku zawału już pierwsza godzina zwłoki 
oznacza zmniejszenie szans na uratowanie życia o 30 procent. Dzięki pracy Oddziału w 
Myszkowie tysiące osób mają możliwość otrzymania niezbędnej pomocy bardzo szybko i z 
pewnością znacznie wcześniej, aniżeli w przypadku konieczności dojazdu do oddalonych 
ośrodków. Najbliższe z nich znajdują się w Dąbrowie Górniczej, w Częstochowie czy w 
Sosnowcu, do których dostęp jest utrudniony z uwagi na ograniczenia sieci drogowej i znaczny 
ruch uliczny. Istnieje duże ryzyko, że w ciągu zalecanej tzw. „złotej godziny" pacjenci z naszego 
regionu mogą nie otrzymać specjalistycznej pomocy. 



W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o podjęcie starań, mogących wpłynąć na 
rozpisanie konkursu na świadczenia zdrowotne w tym zakresie i uruchomienie kontraktu dla 
Oddziału Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Myszkowie. 

Jego istnienie jest niezbędne i stanowi odzwierciedlenie potrzeb kilkuset tysięcy 
mieszkańców, czego dowiodła trzyletnia praktyka medyczna obejmująca obszar kilku powiatów, 
będąca fundamentem specjalistycznej opieki medycznej w zakresie ostrych zespołów 
wieńcowych. 


