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SzanownyPanie Starosto,

1. .1v

w związku z sytuacją zaistniałą dzisiaj, tj. 12 czerwca 2019, w Szpitalu Powiatowym,

zwracamy się do Pana o podjęcie natychmiastowej interwencji w trybie nadzoru
właściwego dla Organu Założycielskiego.

Padenci z Oddziału Chimrgicznego zostali przeniesieni na Oddział Intemistyczny
i pizebywagąwe wspólnych salachz pacjentami Oddziału Intemistycznego!
Personel medyczny zmuszony jest do korzystania z jednego gabinetu zabiegowego,

zarówno dla patentów chimrgicznych,jak intemistycznych.

Niedopuszcmlnlajest sytuada świadomego Data%nia pacjentów dwóch różnych
oddziałów, z któWch każdy ma swdą specyfikę i przeznaczenie(np. osoba po
zabiegu opaacylnym ł pacjent z Glosu'odiumwymag4ącym przede wszyskim

izolaqi).
Poza tym padtlnci

na lż:bę Piz©ęć przez Pogotowie Ratunkowe są

odsyłamdo szpitali (ściennych.Jak to Idlasię do Wkazywaną w rdestrze Wdewody

ilośęi$wolnych! łó:leki nla!oddziale3intcmistycznym w szpitalu na Wrzesinie?
Jednocześnie oba oddział' chirurgiczne są pete!

Działania dyrcktom celowo nwaizją zdrowie i acie paqentówł

Pm Sta'osła,jako odpowiedziały mnnkdonowanie szpitalaz tytułu pełniond
flmkdi Szefa Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, a przede wsąrstkim jako lekki'z,
chyba Ddlepid żdde sobie sprawę że taki stan stanowi bezpośrednie zagroźeaie dla

zdrowia i życia paolentówl żlamane zostały tutti wsmlkie żmsadyepidemiologii l
Taka sytuaqa prowadzi wprost do zamknięcia szpitala przez służby Sanepidu -

nie chcemy wierzyć, że to wszystko dziale się za wiedzą i akceptacjąPana Starosty!

w związku z powyżsąrm żądamy od Pana Starosty na6rchmiastowego odwołania
dyrektora szpitala, któryjako kierownikjednostki ponosi pehą odpowiedzialność za
zarządzaniepodmiotem lecaiiczym ijest bezpośrednim sprawcą zaistŃałą sytuacji,
Dobro pasenta jest dobrem ndwyżsąrm !
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N CE LARSA

Panie Starosto

po raz kolqny

zwracamy

się do Pana o podjęcie

natychmiastową

interwencŁji

w trybie nadzoru właściwego dla Organu Założycielskiego w związku z sytuacją,

jaka miała midsce dzisiaj, lj. 13 czerwca 2019, w Szpitalu Powiatowym, na
połączonym oddziale intemistyczno-chimrgicznym.
Dyrektor szpitala, pan Tomasz Sławatyniec zrobił karczemną awanturę pracującym
tam pielęgniarkom, zarzucając im, że przekazują informacje do Starostwa o tym, co
dzieje się na oddziale iw ten sposóbdziałają na szkodę swojego miejsca pracy.
Awanturze teJ przysłuchiwali się chorzy hospitalizowany na Oddziale! Wystąpienie
dyrektora Sławatyńca miało cechy zastraszaniapersonelu i mobbingu, a na to nie
może być nigdy przyzwolenia w jednostkach podlega'ch
Powiatowi
Pruszkowskiemu.

Decyzje pana Dyrektora, powodujące narażenie zdrowia i życia patentów, nie
umykdą uwadze samych pacjentów i ich rodzin codziennie mamy z tego kręgu

kolejne uwagi, a z dzisidszegozachowaniapana Dyrektora wynika, że
doprowadzenie przez niego do zagrożenia epidemiologicznego w szpitalu powinno
być objęte ścisła tajemnicą. Jest to doprawdy kuriozalne rozumienie funkcji dyrektora
placówki medyczną !
Biorąc pod uwagę powyższe ponownie żądamy od Pana Starosty natychmiastowego

odwołania dyrektora szpitala, który stwarzaniepozorów bycia wyśmienitym
manageremprzedkłada ponad zdrowie i życie pacjentów szpitala.
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Stanisław Dymura
Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
w mieysczl

W odpowiedzi na pisma z dnia 12 i 13 czerwca 201 9 r. Pani Magdaleny Beyer i Pani Ewy
Borodzicz -- Radnych Powiatu Pruszkowskiego informuję, że Pan Tomasz Sławatyniec -Dyrektor SP ZZOZ w Pruszkowie, w dniu 12 czerwca 2019 r., podczas posiedzenia Zarządu

Powiatu Pruszkowskiego, poinformował o konieczności czasowego przeniesienia części
pacjentów oddziału chirurgii ogólnej na oddział chorób wewnętrznych. Powodem podjęcia takiej

decyzji, była niewydolność wentylac:ji mechanicznej na oddziale chirurgicznym
zlokalizowanym w południowo -- wschodniej części budynku szpitalnego. Temperatura w salach
chorych była bardzo wysoka i należało podjąć natychmiastowedziałania mające na celu
zapewnienie bezpiecznych warunków pacjentom. Zarząd Powiatu Pmszkowskiego przyjął do
wiadomościinformację Dyrektora w tel sprawie.
W odniesieniu do zarzutu, iż w dniu 12 czerwca br. Dyrektor SPZZOZ ,,zrobił karczenmą
awanturę" pielęgniarkom oddziału wewnętrznego, domniemanego zastraszaniapersonelu oraz

stosowaniaprzez Pana Tomasza Sławatyńca mobbingu, informuję, że Zespół Kontroli
Wewnętrzną Starostwa Powiatowego przeprowadził czynności Wjaśniające, czy zdarzenie
o którym mowa w ww. piśmie miało miejsce. Kopię notatki z rozmowy przeprowadzonej w dniu
17 czerwca 2019 r. z pracownikami SP ZZOZ w Pruszkowie, przesyłam w załączeniu.

Informuję, że w dniu 14 czerwcabr., w SzpitaluPowiatowymSPZZOZ w Pruszkowie,
zostałaprzeprowadzona kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanita]
S
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Zespół Kontroll Wewnętrznej
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Notatka z rozmowy przeprowadzoną w dniu 17.06.2019roku
z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie

Pani MlagdalenaBayer oraz Pani Ewa Borodzicz - Radna Powiatu Pruszkowskiego Klubu
Prawa i Sprawiedliwości poinfomaowały Pana Krzysztofa Rymuzę
Starostę Powiatu
Pruszkowskiego, że w dniu 13 czerwca 20 19 roku na połączonym Oddziale Intemistyczno -Chirurgicznym w Szpitalu Powiatowym, miała ińejsce karczellana awanturawywołana przez
Pana Tomasza Sławatyńca - Dyrektora SPZ ZOZ. Z treści pisma wynika, że Dyrektor jednostki
zarzucałpielęgniarkom tego oddziału, że przekazują informacje do Starostwa,o tym co dzieje
się na oddziale działając tym samym na szkodę swojego miejsca pJ'acy.
W celu ustalenia, czy miała miejsce powyższa rozmowa pracownicy Starostwa Powiatowego
w Pruszkowie:
e

Pani Joanna Hajdukiewicz
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Pani Anna Szostek Główny Specjalista Zespołu Kontroli Wewnętrzną

Kierownik Zespołu Zdrowia,

przeprowadzili rozmowę z pracownikami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotną :
8

Panem Tomaszem Sławatyńcem

8

Pruszkowie

DyrektoremSPZZOZ,

Kierownikiem Działu Służb PracowmczychSPZ ZOZ w

W trakcie rozmowy ustalono, że w dniu 13 czerwca 2019 roku w godzinach porannych na
korytarzu Oddziału Chorób Wewnętrznych miała miejsce rozmowa pomiędzy
'
- Kierownikiem ds. Opiek:iPielęgniarskią Oddziału ChoróbWewnętrznychi Panem
Tomaszem Sławatyńcem -- Dyrektorem SPZ ZOZ. Rozmowa przeprowadzona została w
obecności
- Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych.

Z pozyskanychinformacji wynika, że Dyrektor SPZ ZOZ wydał Kierownikowi ds. Opieki
Pielęgniarskiejjedynie polecenia służbowe związane z niezapowiedzianąkontrolą
SANEPIDU. Rozmowa trwała 44 sekundy i utrwalona została na monitoringu. Powyższe
potwierdzają notatki służbowe przedłożone pracownikom Starostwa Powiatowego,
sporządzone przez
.
.
-- Kierownika Dzialal Shtżb Pracowniczych SPZ
ZOZ,
.
Kierownika ds. Opieki Pielęgniarskiel,
Zastępcę Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych. Z oświadczenia Pana
Tomasza Sławatyńca -- Dyrektora SPZ ZOZ w Pmszkowie wynika, że zarzuty ,,karczemnej

.J:

awżntói;5i'!(izy mobbingu w stosunku do pracowników Szpitala, a przede wszystkim narażania
zdrowia i życia pacjentów są bezpodstawne i nieprawdziwe.

W trakcie rozmowy ustalono, że w SP ZZOZ wdrożono procedury przeciwdziałania
mobbingowi. Pracownikom Starostwa Powiatowego przedłożono kserokopię aneksu m 2 z dnia
7 sierpnia 2017 roku do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakltadów
Opieki Zdrowotnej

w Pruszkowie.
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-- Kierownik

Działu

Służb

Pracowniczych SPZ ZOZ w Pruszkowie poinfomiowała, że pracownicy Szpitala zostali
zaznajomieni z powyższym aktem, co potwierdzają złożone przez nich oświadczenia
znddujące się w teczkach osobowych.
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