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Rok 2019 był drugim pełnym rokiem działalności szpitala w tzw. sieci - systemie 

podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. System składa się z 3 

podstawowych poziomów zabezpieczenia zdrowotnego: I stopnia, II stopnia, III stopnia oraz 4 Rok 

2020 był trzecim pełnym rokiem działalności szpitala w tzw. sieci. Z dniem 01 października 2017 

r. – zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych SPZOZ Międzychód – podobnie jak większość szpitali powiatowych – został 

zakwalifikowany do I stopnia – podstawowego poziomu zabezpieczenia.  

W oddziałach szpitalnych w roku 2020 hospitalizowano odpowiednio: 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 68 pacjentów; 

Oddział Chorób Wewnętrznych – 1 847 pacjentów; 

Oddział Chirurgiczny Ogólny – 1 199 pacjentów; 

Oddział Pediatryczny – 293 pacjentów; 

Oddział Reumatologiczny – 713 pacjentów; 

Szpitalny Oddział Ratunkowy – 5 147 pacjentów 

Na łóżkach wydzielonych na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego na potrzeby walki                     

z epidemią Covid-19 leczono w 2020r. 150 pacjentów. 

W oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznym z Blokiem Porodowym                      

w przeciągu 2020 r. udzielono świadczeń 2 105  pacjentom i przyjęto 612 porodów, (324 

dziewczynki, 288 chłopców). 40%  – dokładnie 245 urodzonych dzieci pochodzi z Powiatu 

Międzychodzkiego. W okresie od 01 stycznia 2021 r. do 9 lutego 2021 r. w w/w oddziale na świat 

przyszły 52 noworodki (21 z nich to mieszkańcy powiatu międzychodzkiego). 

         Podsumowując powyższe SPZOZ Międzychód w ramach lecznictwa zamkniętego w 

ciągu 2020 r. hospitalizowano łącznie 11 522 pacjentów.  

W Naszej  placówce  leczą się  pacjenci  nie  tylko z  naszego powiatu (ok. 61%) czy 

województwa (75%). Leczymy również bardzo dużo pacjentów z sąsiadującego z nami 

województwa lubuskiego – stanowią oni prawie 22% leczonych w szpitalu.   

Z lądowiska dla helikopterów zlokalizowanego na dachu szpitala zrealizowano w 2020 r. 

łącznie 25 transportów (23 pacjentów ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 1 pacjent z OAiIT 

oraz 1 pacjent z Oddziału Chorób Wewnętrznych) – głównie z poważnymi schorzeniami 

kardiologicznymi.  

W lecznictwie otwartym – tzw. ambulatoryjnym w 2020 r. udzielono: 

41 490 porady w poradniach specjalistycznych.; 

11 406 porady w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej; 

3 749 porady w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

Pracownia rehabilitacji przyjęła 1 214 pacjentów, którym wykonano 47 136 zabiegów. 
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W ramach podstawowej opieki zdrowotnej złożonych jest: 

3 028 aktywnych deklaracji do poradni lekarza POZ; 

2 959 aktywnych deklaracji do poradni pielęgniarki POZ; 

1 258 aktywnych deklaracji do poradni położnej POZ 

W 2020 r. na Bloku Operacyjnym wykonano ogółem 1 050 zabiegów – chirurgicznych 840, 

ginekologicznych – 210.  

       W  Hospicjum  Domowym  leczonych było w 2020 r. 102 pacjentów, natomiast pod 

opieką Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej było – 34 pacjentów.  

      W pracowniach diagnostycznych w roku 2020 wykonano 3 304 badań TK 

(ambulatoryjnie 1479, szpitalnych 1825), 784 gastroskopii (382 ambulatoryjnie i 402 szpitalnych) 

oraz 778 kolonoskopii (365 ambulatoryjnie i 413 szpitalnych).                

      Z dniem 1 kwietnia 2019 r.  zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy oraz 

specjalistyczny zaczęły ponownie udzielać świadczeń w strukturach szpitala. Zespoły ratownictwa 

medycznego SPZOZ Międzychód podlegają, na mocy umowy współpracy z Wojewódzką Stacją 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, pod dyspozytornię poznańską prowadzoną przez WSPR. 

Dyspozytornia medyczna w Poznaniu dysponuje 57 ZRM (w tym 2 zespoły z SPZOZ Międzychód). 

Dzięki wsparciu darczyńców: Powiat Międzychodzki, Gmina Chrzypsko Wielkie, P. Maria 

i Zbigniew Ajchler – poseł na Sejm RP, ABC-Czepczyński, Fundacja Sensoria, Fundacja 

Obchodów 750-lecia Kamionny, Firma Marbo Pur, Furma ABP Poland Sp. z o.o, Firma BA Glass 

Poland, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza od dnia 5 października 2020 r. nasza flota 

została zasilona nowym pojazdem Volkswagen Crafter o nr rejestracyjnym PMI 17000. Dzięki 

niemu zespół karetki „S” z miejscem stacjonowania w Międzychodzie dysponuje nowym pojazdem. 

Jest to już drugi nowy ambulans - pierwszy dla zespołu „P” został zakupiony dzięki programowi 

wymiany ambulansów prowadzonemu przez Ministerstwo Zdrowia -  otrzymaliśmy wówczas 400 

000 zł na zakup nowego pojazdu. Nowy ambulans Volksvagen Crafter o nr rejestracyjnym PMI 

15000 został zakupiony dla Zespołu Ratownictwa Medycznego podstawowego stacjonującego               

w Sierakowie.  

W 2020 r. było 1841 wyjazdów ZRM, w tym zespołu specjalistycznego 891, podstawowego 

950.  

Najczęściej wyjazdy te dotyczą zgłoszeń z miejsca zdarzenia „dom” - ok. 86%, kolejne 

miejsce wezwania to tzw. „ruch uliczno-drogowy” - ok. 6%.  

          Od 1 października 2019 r. Nasza placówka bierze udział w pilotażowym programie 

Ministerstwa Zdrowia  i Narodowego Funduszu Zdrowia „Dieta Mamy”. Celem głównym pilotażu 

jest wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym 

hospitalizowanym na oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznym z Blokiem 
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Porodowym oraz propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu 

hospitalizacji. Pacjentka podczas pobytu w Naszym Szpitalu ma możliwość skorzystania z 

konsultacji dietetycznej, a po zakończeniu hospitalizacji może kierować zapytania do dietetyka 

drogą elektroniczną.   

        Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem dla wszystkich, a dla służby zdrowia szczególne. 

Epidemia SARS-CoV-2 dotknęła również Naszą placówkę. Na Szpital w Międzychodzie nałożony 

został obowiązek wydzielenia łóżek dedykowanych pacjentom chorującym na Covid-19. Od 19 

października 2020 r. została zawieszona działalność Oddziału Pediatrycznego, a w miejsce tego 

oddziału utworzono tzw. odcinek zakaźny, który początkowo liczył 20 łóżek – w tym 2 intensywnej 

terapii. Późniejsze decyzje Wojewody zwiększały liczebność łóżek do 26 w tym 4 intensywnej 

terapii (od 6 listopada 2020), do 44 łóżek w tym 4 intensywnej terapii (od 13 listopada 2020). 

Obecnie – od 18 stycznia 2021 r. w Naszej placówce łóżek przeznaczonych na leczenie pacjentów 

z Covid-19 jest 30 w tym 4 intensywnej terapii. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego od 15 września zostały wydzielone łóżka obserwacyjne dla pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Od 15 września były to 2 łóżka, od 2 października 4 łóżka, 

od 31 października do dziś jest to 6 łóżek.  

           Od 28 grudnia 2020 r. SPZOZ w Międzychodzie cieszy się posiadaniem 

nowoczesnego cyfrowego aparatu RTG. Jest to realizacja długo wyczekiwana tak przez cały 

personel leczący w Naszej placówce, jak i przez pacjentów. Realizacja tej inwestycji została 

sfinansowana w dużej mierze z dofinansowania, jakie Powiat Międzychodzki otrzymał z programu 

Poprawa Bezpieczeństwa Mieszkańców w kwocie 640 000 zł. 130 000 zł przeznaczył na inwestycję 

Powiat Międzychodzki, cegiełkę do inwestycji dołożyła również Gmina Kwilcz – 30 000 zł. Cały 

koszt inwestycji to 800 000 zł.  

             W trakcie trwania roku 2020 w nowy sprzęt diagnostyczny o łącznej wartości 274 

359,96 zł została doposażona Poradnia Kardiologiczna i Pracownia Badań Czynnościowych. 

Wysłużona aparatura została zastąpiona nowoczesnymi sprzętami, które pozwolą na dokładniejszą  

ocenę pracy serca u i układu krążenia naszych pacjentów. Zakupiony sprzęt to echokardiograf, 

system do wykonywania testów wysiłkowych EKG oraz rejestratory holterowskie z systemem do 

analizy. Inwestycja ta była możliwa dzięki wsparciu Gminy Międzychód (w kwocie 80 000 zł), 

Gminy Sieraków (40 000 zł) oraz Powiatu Międzychodzkiego (w kwocie 154 359,96 zł).   
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Obecnie stan łóżek na oddziałach szpitalnych prezentuje się następująco: 

Liczba łóżek SPZOZ Międzychód – 2020r. 

L.p. 
Oddział 

Liczba 
łóżek 

1 Oddział Chorób Wewnętrznych 28
2 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3
3 Oddział Reumatologiczny 16
4 Oddział Pediatryczny 16
5 Oddział Chirurgiczny Ogólny 25
6 Szpitalny Oddział Ratunkowy 7

7 Oddział Ginekologiczno-Położniczy-Neonatologiczny                
z Blokiem Porodowym 

27

Razem 122
                      

Aktualnie SPZOZ Międzychód w ramach podpisanych z NFZ umów udziela świadczeń                             

w poniższych rodzajach: 

Świadczenia Podstawowego Szpitalnego Systemu Zabezpieczenia Świadczeń Opieki 

Zdrowotnej – w tym:  

Oddziały: 

 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 Oddział Chirurgiczny Ogólny 

 Oddział Chorób Wewnętrznych 

 Oddział Pediatryczny 

 Oddział Reumatologiczny 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Poradnie przyszpitalne: 

 Poradnia Diabetologiczna 

 Poradnia Kardiologiczna 

 Poradnia Dermatologiczna 

 Poradnia Neurologiczna 

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

 Poradnia Chirurgii Ogólnej 

 Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 Poradnia Urologiczna 

Pracownie diagnostyczne: 

 Pracownia Endoskopowa – Gastroskopia 

 Pracownia Endoskopowa – Kolonoskopia 
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 Pracownia Tomografii Komputerowej 

  Leczenie Szpitalne: 

 Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym 

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze – w zakresie: 

 Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa 

III. Opieka Paliatywna i Hospicyjna – w zakresie: 

 Hospicjum Domowe 

IV. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – w poradniach: 

 Poradnia Okulistyczna 

 Poradnia Otolaryngologiczna 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Międzychodzie 

 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Sierakowie 

 Poradnia Reumatologiczna 

 Poradnia Pediatryczna  

 Poradnia Chorób Wewnętrznych 

V. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – w zakresie: 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego 

VI. Rehabilitacja Lecznicza – w zakresach: 

 Fizjoterapia Ambulatoryjna 

VII. Podstawowa Opieka Zdrowotna – w zakresach: 

 Poradnia Lekarza POZ  

 Poradnia Pielęgniarki POZ 

 Poradnia Położnej POZ 

 Transport Sanitarny w POZ 

 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

           VIII. Leczenie szpitalne – programy lekowe 

 Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (CHLC) 

 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)  

 

Realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w SP ZOZ  

Łączna wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Międzychodzie w roku 2020 wyniosła 1.290.282,00 zł 

Do najbardziej kluczowych inwestycji zrealizowanych w trakcie roku zaliczyć można: 
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- Zakup sprzętu medycznego z oprogramowaniem na potrzeby Poradni Kardiologicznej i Pracowni 

Badań Czynnościowych, w tym echokardiografu, zestawu holterowskiego EKG oraz testu 

wysiłkowego za łączną kwotę 274.359,96 zł 

- Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ 

Międzychód za kwotę 455.608,45 zł 

- Zakup łóżek wraz z szafkami na potrzeby Oddziału Wewnętrznego - 2 (COVID) za łączną kwotę 

99.799,99 zł 

- Zakup systemu monitorującego pacjentów (zestaw kardiomonitorów) na potrzeby Oddziału 

Wewnętrznego – 2 (COVID) o wartości 77.760,00 zł 

- Zakup aparatu USG na potrzeby jednostek szpitala za kwotę 84.240,00 zł 

- Zakup morcelatora oraz stanowiska do resuscytacji noworodków dla Oddziału Ginekologiczno-

Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym za łączną kwotę 73.353,60 zł 

- Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Pracowni Endoskopowej, w tym endoskopowej pompy 

irygacyjnej, ssaka elektrycznego oraz szafy do przechowywania endoskopów o łącznej wartości 

23.924,25 zł 

 

SPZOZ Międzychód dokonał również zakupu pozostałego sprzętu medycznego oraz 

niemedycznego o łącznej wartości 163.703,97 zł.  

Za kwotę 12.236,78 zł dokonano rozbudowy systemów informatycznych o nowe licencje 

medyczne.  

W ramach dostosowania obiektów starej części Szpitala  do wymogów przeciw pożarowych za 

kwotę 7.995,00 zł sporządzono dokumentację projektową. 

Szpital rozliczył również wydatkowaną w roku 2019 kwotę 17.300,00 zł na przygotowanie 

dokumentacji oraz wniesienie opłaty IOWISZ do projektu „ Doposażenia SPZOZ Międzychód 

poprzez Zakup Cyfrowego Aparatu RTG” 

Realizacja wskazanych wyżej zadań inwestycyjnych możliwa była dzięki przekazanym przez 

jednostki samorządu terytorialnego dotacją, które wyniosły łącznie 848.410,00 zł, z czego:  

- Powiatu Międzychodzkiego przekazał kwotę 712.410,00 zł 

- Gmina Międzychód 80.000,00 zł  

- Gmina Sieraków 40.000,00 zł 

- Gmina Chrzypsko Wielkie 16.000,00 zł 
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Dodatkowo Powiat Międzychodzki przekazał na rzecz SPZOZ Międzychód zakupiony Cyfrowy 

Aparat RTG, którego wartość wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi wyniosła  

800.000,00 zł. Inwestycja ta została zrealizowana z wykorzystaniem środków z rezerwy ogólnej 

KPRM w kwocie 640.000,00 zł, oraz dotacji z Gminy Kwilcz w kwocie 30.000,00 zł.  

W ciągu roku Szpital otrzymał w ramach darowizny przekazanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 10 łóżek elektrycznych z materacami przeciwodleżynowymi oraz 4 

kardiomonitory o łącznej wartości 186.354,00 zł.  

Środki pieniężne na realizację zadań inwestycyjnych przekazały również firmy, fundacje, 

nadleśnictwa oraz osoby prywatne. Łączna wartość przekazanych na rzecz Szpitala środków 

wyniosła 374.423,50 zł, z czego: 

– BA GLASS Poland sp. z o.o. przekazało 110.000,00 zł 

– Zbigniew Ajchler wraz żoną – 100.000,00 zł 

– ABP Poland sp. z o.o. – 50.000,00 zł 

- Marbopour s.a. – 30.000,00 zł, 

– ABC Czepczyński sp. z o.o. – 20.000,00 zł 

– Fundacja Sensoria – 20.000,00 zł 

– Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza – 14.587,50 zł, 

– TAKDEDA Pharma sp. z o. o. – 7.200,00 zł, 

– Fundacja 750-lecia Kamionny – 5.000,00 zł, 

- pozostałe podmioty 17.636,00 zł. 

 

Ponadto zgodnie z poleceniem przekazania wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Agencja 

Rezerw Materiałowych przekazała na rzecz Szpitala 4 kardiomonitory, 2 respiratory oraz 4 pompy 

infuzyjne. Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 380.397,96 zł. 

 

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Międzychodzie za rok 2020 zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości podlegało 

obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez Firmę 

AUDYT FINANSOWY Andrzej Rymarz z Gorzowa Wielkopolskiego. Z opinii biegłego wynika, 

iż sprawozdanie SPZOZ Międzychód przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej Jednostki, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych. Jest zgodne co do 

formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem jednostki, oraz zostało 

sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 
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