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Opatów, dn. 21.01.2022 r.
Aneta Bławat

Radna Rady Po

Przewodniczący Rady Powiatu

w Opatowie
JL dz.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

podpi

Szanowni Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej,

W związku z odrzuceniem projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. oceny

funkcjonowania szpitala, w dniu 14.12.2021 r. na Sesji Rady Powiatu złożyłam wniosek
dotyczący zobowiązania Pani Prezes Szpitala Św. Leona lub osoby upoważnionej do przedłożenia
dokumentacji osoby zmarłej. Z uwagi na bezczynność władz w przedmiotowej sprawie, zwracam

się z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolnych w Szpitalu Św. Leona w Opatowie,
mających na celu sprawdzenie, czy informacje znajdujące się w skardze są w całości lub w części

prawdziwe. Z uwagi na fakt, iż informacje dotyczą bardzo 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, moim zdaniem, jesteśmy zobowiązani sprawdzić, czy

informacje w skardze są prawdziwe. Chcę upewnić się, że w dokumentacji zmarłego pacjenta nie

ma ww. zarzutów, uspokoić swoje sumienie oraz opinię publiczną.

Sprawa dotyczy skargi złożonej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12.11.2021 r.

Uprzejmie proszę o zbadanie, jakiej treści wpis do dokumentacji medycznej zrobiła lekarz
anestezjolog.
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Pani
Aneta Bławat
radna Rady Powiatu w Opatowie

W związku z wnioskiem złożonym podczas obrad LIII Sesji Rady Powiatu w Opatowie w dniu
21 stycznia 2022 r. dot. przeprowadzenia czynności kontrolnych w Szpitalu Świętego Leona Sp. z o. o.
z siedzibą w Opatowie, w zakresie braków sprawnego sprzętu medycznego, leków oraz wglądu do
dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta (anonimowa skarga wpływ do tut. urzędu w dniu 12 listopada
2021 r.), informuje się, iż w dniu 1 lutego 2022 r. Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie. Podczas obrad
członkowie komisji odrzucili Pani wniosek z uwagi na brak kompetencji i możliwości wglądu do dokumentacji
medycznej. Podkreśla się, iż możemy kontrolować spółkę jedynie w zakresie organizacyjnym i kadrowym.
Dlatego też uznając Pani uwagi komisja złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie
obsady lekarskiej oraz aktualności paszportów technicznych sprzętu medycznego przedkładając Radzie
Powiatu w Opatowie stosowny projekt uchwały.

Do wiadomości:
1) Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie.

