UCHWAŁA NR NR XXXVI/250/2022
RADY POWIATU W SZCZYTNIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Czerwona Pigułka dotyczącego nieprawidłowości
w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
Na podstawie art. 16a pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 528 ze zm.) i art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 46 ust.6 Statutu Powiatu Szczycieńskiego stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XXXVI/262/2018 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 10 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz. 4933) – Rada Powiatu w Szczytnie uchwala, co następuje:
§ 1. Wniosek Stowarzyszenia Czerwona Pigułka dotyczący nieprawidłowości w działalności Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Szczytnie uznaje się za bezzasadny.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Szczytnie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Lisiewski
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Uzasadnienie
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 1 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 5 Statutu Powiatu
Szczycieńskiego przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w sprawie zasadności wniosku Stowarzyszenia
Czerwona Pigułka dotyczącego nieprawidłowości w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.
Stowarzyszenie Czerwona Pigułka, ul. Łomżyńska 20F/16, 12-100 Szczytno wniosło o rozważenie przez Radę
Powiatu w Szczytnie przeprowadzenia nadzoru właścicielskiego nad Szpitalem Powiatowym w Szczytnie
w zakresie przestrzegania prawa oraz wydatkowania środków z uwzględnieniem wydatków na cele zabezpieczenia
przeciwpożarowego. We wniosku zostały zawarte cztery zarzuty dotyczące działalności Zespołu Opieki
Zdrowotnej
w Szczytnie:
1.Zatrważający
wzrost
zgonów
mieszkańców
na
terenie
powiatu
szczycieńskiego,
2.Ograniczanie kontaktu z osobami najbliższymi, które leczone są w szpitalu i selekcjonowanie osób
odwiedzających na zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19, co wiąże się z zakazem wstępu
osób
niezaszczepionych
do
placówki,
3.Nieudzielanie pomocy medycznej w stopniu odpowiednim do ich stanu i zgodnie z wiedzą medyczną pacjentom,
którzy
nie są
zaszczepieni
przeciwko
COVID-19,
4.Nieprzestrzeganie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie przepisów przeciwpożarowych oraz brak
odpowiedzi
w tej
sprawie
na
złożone
przez
Stowarzyszenie
pismo.
O odniesienie się do przedstawionych we wniosku nieprawidłowości przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji wystąpiła do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie. Po zapoznaniu się z treścią udzielonej
odpowiedzi Komisja ustaliła, że przyczyna zgonów w Szpitalu Powiatowym w Szczytnie wynika z ogólnie
panującej sytuacji w kraju, a nie jest winą szpitala. Szpital obsługuje nie tylko powiat szczycieński. Chorzy na
COVID-19 pacjenci przywożeni są z całego województwa. Liczba zgonów jest wprost proporcjonalna do liczby
osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Jak wynika z pisma Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Szczytnie w oparciu o relacje lekarzy ze Szpitala Tymczasowego, w którym leczeni są chorzy na COVID-19 ,
większość zgonów dotyczy pacjentów niezaszczepionych. Szpital nie ma wpływu na decyzję osób dotyczącą
szczepienia
na
COVID-19.
Szczepienie
nie jest
obowiązkowe.
Komisja ustaliła, że ograniczanie odwiedzin zostało wprowadzone na mocy ustawy o Prawach Pacjenta
i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 849). Kierownik podmiotu
udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw
pacjenta w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.
Epidemia
COVID-19
i stan
epidemiczny
został
ogłoszony
na
terenie
całego
kraju.
Podobnie selekcjonowanie osób odwiedzających pacjentów na zaszczepionych i niezaszczepionych zostało
wprowadzone, aby uniknąć rozszerzania się epidemii i w tym zakresie obowiązują Rekomendacje Ministra
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 września 2021 r. dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów
na
oddziałach
szpitalnych
w okresie
pandemii
COVID-19.
W sprawie nieudzielania pomocy medycznej pacjentom, którzy nie są zaszczepieni, w stopniu odpowiednim do ich
stanu i zgodnie z wiedzą medyczną Komisja nie ma możliwości ustalenia, czy takie sytuacje się zdarzają. Są to
informację niepotwierdzone żadnymi dowodami i zdaniem Komisji wpływają niekorzystnie na opinię o szpitalu.
Komisja stwierdza, że zarzut o nieprawidłowościach w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
nie znajduje uzasadnienia. Prawidłowe utrzymanie obiektów budowlanych wynika z przepisów ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. z późn. zm.). Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego jest poddawanie kontroli stanu technicznego zarówno obiektu jak i instalacji oraz przewodów. Są to
kontrole okresowe ściśle określone w art. 62 cyt. wyżej ustawy i takie kontrole są przeprowadzane. Nie można
przystąpić do użytkowania obiektu w przypadku negatywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Z wyjaśnień
Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej obecnie w ramach dofinansowania ze środków RPO realizowany jest
projekt, który ma celu utworzenie zakładu opiekuńczo – leczniczego na II piętrze Szpitala, który wymaga
dostosowania wszystkich klatek schodowych i wydzielenia stref pożarowych dla całego szpitala. Prace są
sukcesywnie
prowadzone.
Zakończenie
projektu
planowane
jest
na
grudzień
2022 roku.
Rada po przeanalizowaniu wniosku i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz
zgromadzonym przez nią materiałem podzieliła wniosek Komisji o uznanie wniosku za bezzasadny.
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