
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażające sprzeciw         

w związku z pominięciem Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu w planowanych działaniach na rzecz rozwoju 

onkologii. 

 W związku z przygotowaną na potrzeby kraju oraz województw mapą potrzeb 

zdrowotnych z zakresu onkologii, służącej racjonalnemu planowaniu działań                       

w ochronie zdrowia poprzez optymalizację  dostępności do pełnego wachlarza 

świadczeń onkologicznych na terenie Województwa Podkarpackiego po wnikliwej 

analizie tego dokumentu  Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża dezaprobatę 

wobec planowanych działań w tym zakresie.  

Równocześnie po dokonaniu wnikliwej analizy tego dokumentu sugerujemy 

uwzględnienie w latach 2016 -2025 zakupu i lokalizacji przyspieszaczy liniowych              

w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

 W szpitalu tym leczonych było 318 pacjentów co stanowi 3,4% ogółu 

leczonych w tym czasie pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi w województwie. 

Istotny jest również  fakt 23,6% udziału pacjentów spoza Województwa pośród 

pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi pokazuje wysoki bo 23,6% udział tego 

szpitala w leczeniu tych pacjentów. Ponadto jest to jeden z trzech szpitali 

posiadających oddział onkologii klinicznej/chemioterapii. Na uwagę zasługuje 

również fakt, iż ponad 5% pacjentów  z nowotworem dolnego odcinka układu 

pokarmowego leczonych było w szpitalach w Przemyślu i Tarnobrzegu. Patrząc na 

strukturę świadczeń chemioterapii wg miejsca i struktury trybów ich udzielania 

największy odsetek chemioterapii w trybie jednodniowym tj. 69% wykonanych było                

w szpitalu w Tarnobrzegu. 

 Zgodnie z prognozą demograficzną powiatów wynikającą z mapy potrzeb 

zdrowotnych w perspektywie do 2029 r. największy udział ludności w wieku                       

co najmniej 65 lat będzie odnotowany w czterech powiatach w tym                                     

m. Tarnobrzeg.(28,7%).Jak wynika z tego dokumentu największe zmiany w liczbie 

nowych przypadków nowotworów złośliwych w ujęciu procentowym pomiędzy latami 

2016 i 2029 nastąpi w grupach wiekowych 75-84 oraz 65-74 lat. W roku 2029                      

w stosunku do roku 2016, liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych płuc 

będzie większa o 17%,liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych piersi 

będzie o.13% większa, a nowotworów złośliwych jelita grubego o 23% większa. 

 Największy wzrost liczby nowych przypadków nowotworów złośliwych płuc  

o (23%) ,nowotworów piersi o (16%),a nowotworów jelita grubego o (27%) zostanie 

odnotowany w naszym województwie. W Województwie Podkarpackim nastąpi 

również największy wzrost chorobowości 5-letniej i będzie on w perspektywie lat 

2016-2029 wyższy o (27%). 

 W związku z tak alarmującymi danymi  Radni Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego wyrażają sprzeciw w sprawie pominięcia szpitala w Tarnobrzegu 

dotyczącego rozwoju onkologii. Oczekując tym samym uznania konieczności zakupu 

dwóch akceleratorów, niezbędnych do wykonywania teleterapii/radioterapii. dla 

pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym bardzo ważny jest szybki dostęp do 



właściwego szpitala zapewniającego wykonanie procedury medycznej tak aby w jak 

najkrótszym czasie mógł powrócić do domu. Jest to jedno z działań minimalizujących 

skutki psychiczne wynikające ciężkiej choroby jaką jest choroba nowotworowa. 

 Jak wynika z jego treści, pomimo położenia naszego województwa oraz 

działającej w ościennych województwach rozwiniętej sieci szpitali onkologicznych,  

w tym klinicznych, specjalizujących się w leczeniu i terapii onkologicznej, pacjenci  

z tych województw wybierają również nasze szpitale, m.in. szpital w Tarnobrzegu 

jako jednego z najważniejszych w subregionie. 

 Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażają więc sprzeciw  

w związku z brakiem wskazania szpitala w Tarnobrzegu do rozwoju onkologii 

oczekując tym samym uznania konieczności zakupu dwóch akceleratorów, 

niezbędnych do wykonywania teleterapii/radioterapii.  Dla pacjenta z rozpoznaniem 

onkologicznym bardzo ważny jest szybki dostęp do właściwego szpitala 

zapewniającego wykonanie procedury medycznej tak aby w jak najkrótszym czasie 

mógł powrócić do domu. Jest to jedno z działań minimalizujących skutki psychiczne 

wynikające ciężkiej choroby. 


