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W odpowiedzi na pismo znak: V.7010.236.2020.JK z dnia 16 listopada 2020 r.
uprzejmie informuję, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa każdy wojewoda został
zobowiązany do tworzenia oddziałów bądź szpitali przeznaczonych do opieki nad pacjentami
z Covid-19, w tym do wyznaczenia odpowiedniej liczby łóżek respiratorowych. Wszelkie tego
typu

decyzje

wydawane

przez

Wojewodę

Warmińsko-Mazurskiego

odbywają

się po uzgodnieniach z osobami zarządzającymi poszczególnymi szpitalami, ich organami
prowadzącymi i Narodowym Funduszem Zdrowia. Każdy szpital może od takiej decyzji
administracyjnej wojewody się odwołać, np. zmieniając liczbę łóżek czy przesuwając w czasie
otwarcie oddziału zakaźnego. Jeżeli szpital uruchamia oddział dla pacjentów z Covid-19 należy
uznać, że tym samym wyraża gotowość do jego prowadzenia. W trakcie funkcjonowania
takiego oddziału wojewoda nie przejmuje zarządzania nim. Jednak stara się odpowiadać
na zapotrzebowanie sprzętowe i/lub kadrowe.
Jeśli chodzi o Powiatowy Szpital w Iławie, to po nałożeniu decyzji o utworzeniu bazy
łóżkowej dla pacjentów z Covid-19, w tym łóżek respiratorowych, szpital nie odwołał się od
tej decyzji. Do szpitala zostały przekazane trzy kardiomonitory i trzy respiratory. Od kwietnia
do listopada 2020 roku szpital otrzymał z Agencji Rezerw Materiałowych spore ilości środków
ochrony osobistej.
Została uwzględniona prośba dyrektora szpitala o nieoddelegowywaniu pracowników
medycznych szpitala do innych podmiotów leczniczych do walki z epidemią, z uwagi
na konieczność zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych. Przed zdarzeniem medialnym

szpital nie występował z wnioskiem o skierowaniu personelu medycznego. Wniosek
o dodatkowy personel wpłynął 29 października 2020 r. Prośba o oddelegowanie
anestezjologów do szpitala została negatywnie zaopiniowana przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapiizwrócono uwagę, że ze względu na duży własny zasób anestezjologów, konieczna jest zmiana
organizacji pracy przy wykorzystaniu dostępnego personelu. Przed zdarzeniem medialnym
szpital nie występował z wnioskiem o skierowaniu personelu medycznego. Natomiast do pracy
w szpitalu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego został skierowany lekarz
i 3 pielęgniarki. W chwili obecnej szpital nie zgłasza braków kadrowych.
Bezpośrednio po dotarciu pierwszych sygnałów o możliwych nieprawidłowościach
na oddziale zakaźnym Powiatowego Szpitala w Iławie, Narodowy Fundusz Zdrowia
w porozumieniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, niezwłocznie wszczął kontrolę
w placówce. Wystosowano pismo do Pani Dyrektor podmiotu z prośbą o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego, dotyczącego przedmiotowej sprawy oraz o podjęcie działań
mających na celu zapewnienie praw pacjenta.
Pismem z dnia 8 grudnia 2020 r., znak: P.Sz.DO/5580/20 szpital poinformował, iż wszczął
postępowanie wyjaśniające. Przeanalizowano procedury ze szczególnym uwzględnieniem
postępowania z pacjentem z zakażeniem SARS-CoV-2, postępowania ze zwłokami
zakażonymi SARS-CoV-2, sprawdzono obsadę lekarską i pielęgniarską oraz jej kwalifikacje,
a także rodzaj i dostępność aparatury medycznej. Jednocześnie po przeanalizowaniu tych
procedur wydano zalecenia: w odniesieniu do pacjentów hospitalizowanych w obszarze łóżek
COVID-19 zwiększające obsadę personelu, informowania rodzin pacjentów o zgonie chorego
bez zbędnej zwłoki oraz uruchomienia dodatkowych numerów telefonów celem ulepszenia
kontaktu pacjentów z personelem.

WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Artur Chojecki

