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Szanowny Panie Wojewodo,
w dniu 12 listopada 2020 r. w programie „Uwaga” na kanale TVN został
wyemitowany program dotyczący dramatycznej sytuacji pacjentów szpitala w Iławie1.
Z dużym zaniepokojeniem Rzecznik zapoznał się z tym materiałem, który wskazuje,
że w Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie dochodzi
prawdopodobnie do wielu ciężkich naruszeń praw pacjentów. Jako szczególnie
bulwersujący przykład niewłaściwego sprawowania opieki nad pacjentami, pragnę zwrócić
uwagę Pana Wojewody na sytuacje, w których osoba w stanie zagrożenia życia,
przebywająca w podmiocie medycznym(!), nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony
personelu medycznego, co w efekcie prowadzi do zgonu tej osoby.
Z relacji pacjentów wynika też, że personel medyczny oczekuje, że pacjenci lżej
chorzy będą sprawować opiekę nad osobami ciężko chorymi. Powszechnie wiadomo jest, że
sytuacja w służbie zdrowia jest obecnie wyjątkowo trudna, że brakuje personelu
medycznego, jednakże zobowiązanie osoby chorej do zapewnienia opieki innym pacjentom,
jest po prostu niedopuszczalne.
Równie naganne jest, zdaniem Rzecznika, niezapewnienie przez podmiot medyczny
osobom ciężko chorym, które samodzielnie nie mogą przyjmować pokarmów,
odpowiedniego sposobu żywienia adekwatnego do ich stanu zdrowia.
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Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że niejednokrotnie na terenie tego szpitala
dochodziło do sytuacji, w których osoby zmarłe pozostawiane były na wiele godzin na
oddziale bez jakiejkolwiek reakcji ze strony personelu medycznego. Takie sytuacje, w
ocenie Rzecznika, są nie tylko wyjątkowo traumatyczne dla pozostałych pacjentów, ale
przede wszystkim naruszają godność osoby zmarłej, do której poszanowania podmiot
medyczny jest szczególnie zobowiązany, zarówno z punktu widzenia obowiązujących
przepisów (art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z
2020 r. poz. 295), jak również ze względów moralnych i etycznych.
Stosownie do powyższego, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się
do Pana Wojewody z prośbą o pilne zainteresowanie się przedstawioną sprawą oraz
poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach zmierzających do zapewnienia
pacjentom właściwej opieki medycznej.
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