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Przewodniczący Rady Powiatu

w Opatowie

L. dz. .
podpis

Starosta Opatowski

Działając na podstawie Statutu Powiatu Opatowskiego, składam interpelację radnego.

INTERPELACJA
Szanowny Panie Starosto, proszę o wyjaśnienie, jakie czynności kontrolne podjął Pan, jako osoba

nadzorująca Szpital Świętego Leona w związku z informacjami znajdującymi się w skardze

złożonej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.11.2021 r. Czy podjął się Pan „trudu”,
sprawdzenia, czy informacje w skardze dotyczące poważnych zarzutów w zakresie prawidłowego

funkcjonowania szpitala i skutkujących zgonem pacjenta, takich jak brak sprawnego sprzętu
medycznego (zepsuty ssak) oraz braku leków na oddziale wewnętrznym potrzebnych do
reanimacji pacjenta, są prawdziwe? Jakie czynności wykonał Pan celem zbadania, czy zdrowie

i życie pacjentów leczących się w naszym szpitalu nie jest zagrożone?

Starosta Opatowski
tel. +48 15 868-29-71, fax. +48 15 868-47-21, e-mail: starosta@opatow.pl, www.opatow.pl

Opatów, dnia 1 lutego 2022 r.
OR-II.0003.1.2022

Pani

Aneta Bławat

Radna Rady Powiatu w Opatowie

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną podczas sesji Rady Powiatu w Opatowie w dniu
21 stycznia 2022 r. informuję, że po otrzymaniu anonimowej skargi o zgonie pacjenta w dniu 22
lipca 2021 r. niezwłocznie skontaktowałem się z Prezesem Zarządu - Panią Eweliną Wójcik Winiarską oraz dyrektorem do spraw medycznych - lek. med. Grzegorzem Szymkiewiczem.
Podczas przeprowadzonej rozmowy w siedzibie Spółki poprosiłem ich o przeprowadzenie
wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu zweryfikowania tez i zarzutów stawianych
w skardze na działalność Szpitala. W wyniku otrzymanej od władz Spółki informacji stawiane
zarzuty są jedynie pomówieniami i nigdy nie miały miejsca.
Również skontaktowałem się z członkiem rodziny zmarłego którego nazwisko jest
wymienione w skardze, który wskazał, że rodzina kategorycznie nie życzy sobie procedowania tej
sprawy, gdyż nie mają zastrzeżeń co do jakość świadczonych usług zdrowotnych w Szpitalu Św.
Leona Sp. z o. o., a ich bliska osoba zmarła z powodu schorzeń, które posiadała. Szanując wolę
rodziny oraz pamięć o zmarłej osobie zająłem stanowisko, aby dalej nie zajmować się tą sprawą.

Jednocześnie zapewniam Panią, że dokładam wszelkich starań, aby podnosić jakość
świadczonych usług w naszym szpitalu. Regularnie jako Zarząd Powiatu w Opatowie, bowiem
praktycznie raz w miesiącu zbieramy się jako Zgromadzenie Wspólników Spółki i prosimy
o informację o aktualnym stanie Szpitala. Osobiście wielokrotnie z Prezesami Zarządu Spółki
udawałem się do NFZ w celu podejmowania rozmów o zwiększeniu kontraktu dla naszego Szpitala.
Na bieżąco monituje potrzeby naszego Szpitala i składamy wnioski do każdego możliwego
projektu, aby zakupić sprzęt i urządzenia medyczne, aby lepiej wyposażyć Szpital, który po 8 letniej
bytności w zarządzie spółek prywatnych zastaliśmy w opłakanym stanie. Dzięki naszym wspólnym
staraniom udało się pozyskać wiele nowego sprzętu i wyposażenia medycznego oraz utworzono
nowe komórki organizacyjne Szpitala m.in. Dzienny Dom Opieki Medycznej, Hospicjum.
Cieszą mnie pozytywne opinie wielu pacjentów. Z całą stanowczością stwierdzam, że życiu
i zdrowiu pacjentów nie zagraża utrata zdrowia z powodu jakichkolwiek braków sprzętowych,
kadrowych i innych stawianych też przez Panią Radną.

Starostwo Powiatowe w Opatowie
skrzynka ePUAP /itob629a04/SkrytkaESP

27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17

W celu osobistej weryfikacji stanu naszego Szpitala Św. Leona Sp. z o. o. przez
przedstawicieli Radny Powiatu w Opatowie, postanowiliśmy wspólnie z Komisją Rewizyjną, że
zostanie przeprowadzona kontrola doraźna, która zweryfikuje stan sprzętu, urządzeń medycznych
oraz obsadę personelu na Oddziałach Szpitalnych. Na najbliższą sesję zostanie przedłożony projekt
uchwały w tej sprawie.
Wyniki przeprowadzonej kontroli zostaną przedstawione wszystkim Radnym Rady Powiatu
w Opatowie w celu zapoznania się z nimi.

SZÓSTA OPAipWi
-mgr Tomasz Staniek!

Otrzymują:
1)

Adresat;

2)

Aa.

Starostwo Powiatowe w Opatowie
skrzynka ePUAP /itob629a04/SkrytkaESP

27-500 Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17

