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W odpowiedzi pismo Pani Posła z dnia 31.03.2021 r., dotyczące przeniesienia Oddziału 

Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 

(zwanego dalej Szpitalem) przedstawiam następujące informacje: 

Decyzja o zmianie lokalizacji ww. Oddziału jest odpowiedzią na nowe wyzwania 

zdrowotne i potrzeby leczenia pacjentów z płucnymi powikłaniami COVID-19, innymi chorobami 

śródmiąższowymi płuc oraz transplantacją płuc. W ostatnim czasie coraz większym problemem 

zdrowotnym stają się bowiem powikłania po COVID-19, szczególnie powikłania 

pulmonologiczne.  

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest nowoczesną jednostką 

oferującą szeroki zakres świadczeń medycznych w tym m.in. w pulmonologii, wykorzystując przy 

tym zaawansowane technologie medyczne zapewniające wysoką jakość opieki nad pacjentem. 

Dzięki wprowadzonym zmianom Szpital będzie mógł świadczyć usługi dla pacjentów po 

przebytej chorobie COVID-19, przy jednoczesnym zabezpieczeniu potrzeb małych pacjentów. 
Możliwe będzie jednak uzyskanie większej ilość miejsc dla pacjentów po zakażeniu COVID-19 

wraz z innymi chorobami płuc. 

Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej jest co do wielkości piątym Oddziałem 

w Szpitalu pod względem liczby łóżek, natomiast ich wykorzystanie jest stosunkowo niskie: 

w 2020 r. wykorzystano zaledwie 39% łóżek, (leczonych 911 dzieci), a w roku poprzednim 54% 

(leczonych 1324 dzieci). Średnie wykorzystanie 1 łóżka na tym oddziale w ciągu roku to: 2020 - 

145 dni i 2019 - 196 dni. Oznacza to, niewykorzystane znacznej części łóżek (w tym potencjalnie 

mogących służyć intensywnej terapii i respiratoroterapii). Oznacza to również znaczne starty 

finansowe Szpitala, gdyż istniejące normy funkcjonowania oddziałów  przewidują zatrudnienie 

kadry medycznej (m.in. lekarze i pielęgniarki) do istniejącej liczby łóżek, a nie do liczby 

leczonych pacjentów, szczególnie pacjentów pediatrycznych. 

Zmiana lokalizacji ww. Oddziału będzie miała miejsce w ramach jednego budynku M-II. 

Zaplanowany został równocześnie gruntowny remont Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej,  

a na jego cel zostały zarezerwowane niezbędne środki. Zanim nastąpi zamiana lokalizacji 
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oddziałów, parter na który ma zostać docelowo przeniesiony  Oddział Pediatrii i Neurologii 

Dziecięcej zostanie poddany modernizacji i dopiero po tym nastąpi zamiana lokalizacji, tak aby 

na żadnym etapie nie powodować pogorszenia standardu i dyskomfortu leczonych dzieci. 

Pacjenci będą leczeni na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej na parterze M II  w takich 

samych warunkach jak do tej pory, a pokoje będą miały taki sam standard. Ponadto, możliwości 

diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne pacjentów będą zapewnione w takim samym, 

a w przyszłości jeszcze wyższym standardzie. Po przeniesieniu zmodernizowany oddział będzie 

dysponował 22 łóżkami.  

Zakresem zadania objęte jest ok. 1 000 m2 powierzchni budynku. Harmonogram prac 

będzie możliwy do przedstawienia zainteresowanym po wykonaniu projektu wykonawczego. 

Przewidywany koszt dostosowania pomieszczeń do potrzeb oddziału będzie określony 

dokładnie w kosztorysie inwestorskim po wykonaniu projektu wykonawczego. 

Ponadto wyjaśniam, iż odbyło się spotkanie z rodzicami, którzy zaniepokojeni 

docierającymi do nich informacjami podjęli inicjatywę podpisania petycji „Ratujmy Oddział 

Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Szpitala JP2 w Krakowie". W czasie spotkania, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, wyjaśniono powody takiej decyzji 

i zapewniono rodziców, że mali pacjenci nie ucierpią na zmianie lokalizacji Oddziału. W planach 

jest również powołanie centrum leczenia dzieci z chorobami neurologicznymi, które pozwoli 

kompleksowo zapewnić dodatkową opiekę medyczną.  

Wszelkie  zmiany czynione w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II  

są podejmowane w uzgodnieniu z podmiotem tworzącym: 

 do 31.12.2021 r. - wykonanie projektu dostosowania pomieszczeń na parterze dla potrzeb 

Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, 

 do 31.12.2022 r. - wykonanie prac modernizacyjnych na poziomie parteru dla potrzeb 

Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej zgodnie z projektem wykonawczym, 

 do 31.01.2023  r. - przeniesienie Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej na parter, 

 do 31.01.2023  r. - przeniesienie Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii 

na I piętro. 

Niezależenie od powyższego pragnę wyjaśnić, iż wskutek decyzji Wojewody 

Małopolskiego nr 115/2021, otrzymanej przez  Szpital w dniu 30.03.2021 r., w której 

natychmiastowo polecono przygotowanie kolejnych łóżek dla pacjentów covidowych, w tym 

także 44 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych z kardiomonitorem oraz możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej/łóżek respiratorowych, dokonano zmiany 

lokalizacji Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.     

 W związku z ogromnym zapotrzebowaniem przed jakim obecnie stoi województwo 

małopolskie oraz  z dużą ilością pacjentów covidowych, w dniu 31.03.2021 r. w trybie 

awaryjnym podjęto decyzję o czasowym przeniesieniu m.in. Oddziału Pediatrii 

i Neurologii Dziecięcej w miejsce Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, 

zaś Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii został przeniesiony w miejsce 

Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. Przeniesiony Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc 

i Transplantologii został równocześnie przekształcony w oddział COVID-owy z łóżkami 

respiratorowymi i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W tym samym 

czasie podjęto również decyzję o całkowitym przekształceniu Oddziału Klinicznego Choroby 

Wieńcowej i Niewydolności Serca oraz Oddziału Rehabilitacji w oddziały COVID-owe, bez 

możliwości przeniesienia w inną lokalizację. 

Natychmiastowe przekształcenie oddziałów i łóżek w respiratorowe wymaga spełnienia 

szczególnych warunków technicznych, w tym obecności instalacji tlenowej i próżniowej 

w miejscu. Takie możliwości w ww. Szpitalu są ograniczone i zapewnia je dotychczasowa 

lokalizacja Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej. 

Dzieci na Oddziale Pediatrii i Neurologii Dziecięcej po wprowadzonych zmianach będą 

miały zapewnione świadczenia zdrowotne na zadowalającym poziomie. Miejsce będzie inne, ale 

nie odbiegające od standardów szpitalnych i wymogów leczenia tej grupy pacjentów. Sytuacja 
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związana z pandemią powoduje, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II działa 

w trybie nadzwyczajnym. 

W związku z powyższym proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. 
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