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W nawiązaniu do pisma z dnia 19.11.2020 r. znak V.7010.238.2020.JK oraz pisma Narodowego 

Funduszu Zdrowia z dnia 14.12.2020 r. znak DK-WRK.401.27.2020 2020.198603.KAMO w sprawie 

podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia 

w Poznaniu oraz w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie przedstawionych 

w materiałach dziennikarzy TVN „Uwaga”, przekazuję informacje o wynikach przeprowadzonych 

kontroli ww. podmiotach.

Postępowanie kontrolne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia 

w Poznaniu zostało zakończone. Działania podmiotu kontrolowanego w zakresie i okresie objętym 

kontrolą zostały ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. Na nieprawidłowości składa się brak 

zapewnienia pacjentom przewlekle dializowanym, w trakcie hospitalizacji w Szpitalu, hemodializoterapii 

według wcześniej ustalonego i prowadzonego w toku leczenia niewydolności nerek - schematu.  Biorąc 

pod uwagę potencjał Szpitala, stwierdzono brak uzasadnienia dla takiego działania. Wydano zalecenia 

pokontrolne. 

W związku z tym, że kontrola była prowadzona w trybie z art. 61a ust. 2a ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm) – dalej: „ustawa oświadczeniach” – nałożenie sankcji wymaga 

przeprowadzenia postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61s ust. 5 ww. ustawy. Postępowanie 

jest w toku. 

Postępowanie w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie zostało 

zakończone. Działania podmiotu kontrolowanego w zakresie i okresie objętym kontrolą zostały ocenione 

pozytywnie z nieprawidłowościami. 
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W wyniku kontroli przeprowadzonej w szpitalu stwierdzono:

1) braki kadrowe skutkujące następującymi okolicznościami: 

- lekarze udzielający świadczeń w oddziale covidowym, w większości w trakcie specjalizacji, 

z dziedzin niezwiązanych z leczeniem chorób zakaźnych, bądź chorób układu oddechowego,

- nieprzerwane dyżurowanie – w okresie 11 dób ten sam lekarz dziesięciokrotnie dyżurował 

w systemie dwudziestoczterogodzinnym; 

- obserwowany od 27.10.2020 r. znaczący przyrost liczby hospitalizowanych pacjentów, przy 

jednocześnie utrzymującej się stale na tym samym poziomie liczbie personelu, spowodował, 

że w szczytowym momencie (4 listopada po godzinie 15:05) 1 dyżurujący lekarz miał pod opieką 

52 chorych.

2) nierzetelną realizację obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666).

Za nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli nałożono karę umowną oraz wydano zalecenia 

pokontrolne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 61z ust. 2 ustawy o świadczeniach informacje 

o przebiegu i wynikach kontroli objęte są tajemnicą kontrolerską. Obowiązek zachowania tajemnicy 

kontrolerskiej ma każdy, z wyłączeniem podmiotu kontrolowanego, kto na podstawie uprawnienia 

wynikającego z ustawy lub przepisów odrębnych uzyskał informację o przebiegu lub wynikach kontroli.

Z poważaniem,

Bernard Waśko

Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych

Z up. p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
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