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W  związku  z  pismami  znak:  MZ-DNP-075-12989-1/LS/10  z  dnia  18 

listopada 2010 roku, oraz MZ-DNP-075-12989-3/LS/10  z dnia 23 listopada 2010 

roku  uprzejmie  informuję,  iż  w  dniu  19  listopada  br.  zostały  podjęte  przez 

Wojewodę Pomorskiego zgodnie  z  art.  65 ustawy z  dnia 30 sierpnia  1991 r. 

o zakładach  opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  z  2007r.  Nr  14  poz.89  z  późn.  zm.) 

stosowne czynności kontrolne.

Wynikiem  podjętych  czynności  było  uzyskanie  całości  dokumentacji 

medycznej  dotyczącej  obywatelki  Szwecji  Pani  Christine  Hedlund  (ur.11-01-

1979),  u  której  w  Pomorskim  Centrum  Traumatologii  im.  M.  Kopernika  w 

Gdańsku  przeprowadzono  zabieg  w  zakresie  chirurgii  plastycznej  dotyczący 

powiększenia  piersi  poprzez  obustronne  wszczepienia  implantów.  Ponadto 

zabezpieczono  dokumentację  medyczną  dotyczącą   umowy  zawartej  w  dniu 

02.09.2008  r.  na  realizacje  zabiegów  komercyjnych  w  zakresie  chirurgii 

plastycznej pomiędzy Mirosławem Domosławskim Dyrektorem PCT w Gdańsku a 

Jorgenem Petersenem przedstawicielem Medica Travel. Ponadto zabezpieczono 

dokumenty wewnętrzne szpitala dotyczące informacji na temat nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu „oddziału komercyjnego”. Jednocześnie uzyskano odpowiedź 

dyrektora Jarosława Litwina na 15 pytań, które zostały skierowane przez kontrolę 

Wydziału  Zdrowia  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu  19 

listopada 2010 roku.



W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  uzyskano  następujące  informacje 

w przedmiotowej  sprawie  dające  obraz  prowadzonej  działalności  na  terenie 

Pomorskiego  Centrum Traumatologii  im.  M.  Kopernika  w  Gdańsku  przy  ulicy 

Nowe Ogrody 1-6 oraz ulicy Powstańców Warszawskich 1/2.

Na podstawie posiadanych informacji wewnętrznych Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  Wydziału  Zdrowia  dotyczących  analizy  danych  rejestrowych 

stwierdzono, że:

Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku jest wpisany do 

rejestru prowadzonego zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) 

przez Wojewodę Pomorskiego, pod numerem księgi rejestrowej 22-00208. 

W strukturze zakładu zarejestrowane są następujące oddziały:

• Oddział chorób wewnętrznych i hipertensjologii, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-

6;

• Oddział chirurgii ogólnej, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział otolaryngologiczny, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział ginekologiczny, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział neonatologiczny, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział kliniczny - Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii 

i Żywienia Dzieci GUM-ed, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział  kliniczny  -  Klinika  Chirurgii  i  Urologii  Dzieci  i  Młodzieży  GUM-ed, 

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział kliniczny - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

GUM-ed, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział neurologiczny, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Szpitalny oddział ratunkowy, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział rehabilitacji neurologicznej, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział otolaryngologiczny dla dzieci, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział  anestezjologii  i  intensywnej  terapii  dla  dzieci,  Gdańsk,  ul.  Nowe 

Ogrody 1-6; 

• Oddział patologii noworodków, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział położniczy rooming-in, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 
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• Oddział patologii ciąży, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział  kardiochirurgiczny  dla  dzieci  z  wadami  wrodzonymi,  Gdańsk,  ul. 

Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział kardiologiczny, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; 

• Oddział udarowy, Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6;

• Oddział chorób wewnętrznych Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2;

• Oddział gastroenterologiczny Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2;

• Oddział  chirurgii  urazowo-ortopedycznej,  Gdańsk,  ul.  Powstańców 

Warszawskich 1/2;

• Oddział chirurgii ręki, Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2;

• Oddział neurochirurgii, Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2;

• Oddział dermatologii , Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 1/2;

• Oddział chirurgii naczyniowej, ul. Powstańców Warszawskich 1/2. 

Powyższe oddziały zostały wyszczególnione także w Statucie Pomorskiego 

Centrum Traumatologii  im. M. Kopernika w Gdańsku, uchwalonym przez radę 

społeczną i zatwierdzonym przez podmiot tworzący zakład. 

 Zakład  nie  posiada  w  swojej  strukturze  organizacyjnej  zarejestrowanej 

komórki pn.: oddział chirurgii plastycznej. Powyższy zapis nie figuruje również w 

Statucie zakładu.

Nadto  w księdze  rejestrowej  zakładu  przy  komórce  organizacyjnej  pn.: 

oddział  chirurgii  ogólnej  (mieszczącej  się  przy  ul.  Nowe  Ogrody  1-6)  nie 

wyszczególniono kodu  resortowego  charakteryzującego  funkcję  ochrony 

zdrowia  -  1.1.  leczenie  stacjonarne  bądź  1.2  leczenie  „jednego  dnia”  z 

przypisanym kodem resortowym charakteryzującym dziedzinę medyczną  41 – 

chirurgia plastyczna. 

W  chwili  obecnej  (wg  rejestru  zakładów  opieki  zdrowotnej)  na  terenie 

Pomorskiego Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku nie prowadzi 

działalności  podmiot  niepubliczny,  udzielający  świadczeń  w  zakresie 

opieki stacjonarnej bądź jednodniowej. 

W latach 2000 - 2004 na terenie powyższego zakładu funkcjonował zakład 

pn.:  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Zespół  Klinik  Specjalistycznych  - 

Szpital  Gdański  (od 2007 r. o nazwie: Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej 

INTERMEDICA), numer księgi rejestrowej 22-00462. 

Jednakże  Decyzją  Wojewody  Pomorskiego  znak:  PCZPG.R/8011/D-

115/2005 z dnia 11 lipca 2005 r.  o wpisie zmian w rejestrze, wykreślono ze 
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struktury  powyższego  zakładu  następujące  komórki  organizacyjne, 

zarejestrowane w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 1/2:

• Oddział chirurgii naczyniowej 

• Oddział neurochirurgiczny 

• Izba przyjęć szpitala

• Blok operacyjny 

• Oddział intensywnej terapii  

Jako datę zakończenia działalności  powyższych komórek wskazano 31 grudnia 

2004 r. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zgodnie z zapisami 

w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej w zakresie opieki stacjonarnej 

i ambulatoryjnej od 1 stycznia 2005 roku na terenie PCT w Gdańsku nie 

jest prowadzona działalność przez podmiot niepubliczny.

Należy  także  stwierdzić,  że  umowa  zawarta  pomiędzy  PCT 

w Gdańsku a firmą Medica Travel  jest nieuprawniona, Szpital nie miał 

prawa udzielać świadczeń w zakresie chirurgii plastycznej.

W świetle  posiadanej  dokumentacji  przekazanej  przez  PCT  w  Gdańsku 

sygnowanej  podpisem osób odpowiedzialnych  za  oddział  chirurgii  naczyniowej 

-Kierownika  Pana  Dr  n.  med.  Marka  Ciecierskiego  oraz  Kierownika  Oddziału 

Opieki Pielęgniarskiej Oddziału Chirurgii Naczyniowej Pani Katarzyny Kotlewskiej 

oraz zespołu pielęgniarek oddziału chirurgii naczyniowej  wynika, że  brak było 

osoby odpowiedzialnej za opiekę lekarską. Jednocześnie zgodnie z wyrażoną 

przez Panią mgr Katarzynę Kotlewską Kierownika Opieki Pielęgniarskiej Oddziału 

Chirurgii Naczyniowej w formie pisemnej opinią z dnia 28.10.2010 roku wynika, 

że lekarz wykonujący zabieg komercyjny cytuję,,  nie jest zainteresowany co 

dzieje się z pacjentką po zabiegu operacyjnym wszczepienia implantów piersi, 

pozostawioną  przez  25  godzin  po  zabiegu  bez  opieki  lekarskiej”, 

dotyczyło  to  opisu  innej  pacjentki  obciążonej  chorobą  Crowna,  po  przebytej 

zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.  

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z opinią z dnia 19 października 2010 

roku skierowaną do dyrektora PCT przez Pana Dr n. med. Marka Ciecierskiego 

Kierownika Oddziału Chirurgii Naczyniowej wynika, że lekarze cytuję ,,operujący 

chorych  z  oddziału  komercyjnego,  po  zabiegu  wychodzili  ze  szpitala  nie 
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przekazując chorego nikomu poza personelem pielęgniarskim oddziału chirurgii 

naczyniowej.  Z  tego  co  wiem, chorzy  ci  w  okresie  pooperacyjnym 

pozbawieni są opieki lekarskiej”.

Zgodnie z informacją Pana Dyrektora Jarosława Litwina z dnia 19 listopada 

2010  roku  wynika,  że  w PCT  w Gdańsku  wykonano  na  rzecz  klientów firma 

Medica  Travel  łącznie  77 zabiegów w tym  10 po wykonaniu  zabiegu u Pani 

Christine Hedlund. 

Ponadto  należy  także  wskazać,  że  szpital  wykorzystywał  oddział 

chirurgii naczyniowej do prowadzenia działalności komercyjnej. Zawarty 

kontrakt  z  publicznym  płatnikiem  jakim  jest  NFZ  na  realizację  świadczeń  w 

zakresie chirurgii naczyniowej był  świadomie ograniczany poprzez realizację 

zadań  komercyjnych.  Powodowało  to  wydłużanie  się  kolejki  i  utrudniało 

dostępność  osobom  ubezpieczonym  w  NFZ  kosztem  pacjentów 

komercyjnych.  Powodowało  to  także  zagrożenie  dla  pacjentów  oddziału 

chirurgii naczyniowej, którzy ze względu na realizację kontraktu z NFZ przebywali 

krócej i byli wypisywani wcześniej co mogło stanowić zagrożenie dla ich 

zdrowia i życia.

Dokonując  oceny  zgromadzonej  dokumentacji  medycznej  obywatelki 

Szwecji  Pani  Christine  Hedlund,  otrzymanej  od  Dyrekcji  PCT  w  Gdańsku 

stwierdzono,  iż  pacjentka została w dniu 2 sierpnia 2010 r. o godzinie 11.45. 

przyjęta na Oddział Chirurgii Naczyń. Zabieg został wykonany w tym samym dniu 

o godzinie 14.45 i trwał 2 godziny. Pacjentka pozostawała na Oddziale Chirurgii 

Naczyń do godziny 24.00, następnie przekazano ją na OIT.

Stan pacjentki  bezpośrednio po zabiegu  wg wpisu w historii  choroby dr 

Darii Dobaczewskiej z dnia 2 sierpnia 2010 r. oraz wg karty informacyjnej z dnia 

3  sierpnia  2010  r.  wystawionej  również  przez  dr  Dobaczewską  oraz  ustnych 

wyjaśnień udzielonych Dyrekcji PCT w dniu 29.10.2010 wynika, że po zabiegu 

chora  została  wybudzona  i  z  kontaktem  przewieziona  na  oddział  o  godzinie 

17.00.  O  godzinie  17.20  wystąpiło  zatrzymanie  krążenia   i  oddychania, 

natychmiast  podjęto  akcję  reanimacyjną.  Po  kilku  minutach  samoczynnie 

powróciła akcja serca, chora została zaintubowana i podłączona do respiratora. 

Akcję reanimacyjną przeprowadzał dr Dariusz Klicki. O godzinie 19.45 wykonano 

konsultację  neurologiczną (dr  Łukasz  Dylewicz),  w wyniku  której  stwierdzono 

śpiączkę,  podejrzenie  naczyniopochodnego uszkodzenia  pnia  mózgu.  Zalecono 

wykonanie konsultacji internistycznej w celu wykluczenia naturalnych przyczyn 
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zaburzenia świadomości.  Wykonano RTG klatki  piersiowej,  które nie wykazało 

zmian. O godzinie 21.40 wykonano konsultację internistyczną (dr Barbara Zabul-

Galus). Nie znaleziono przyczyn internistycznych stanu chorej. 

Z  kolei  wg zapisów z dokumentacji  pielęgniarskiej  (pielęgniarka Renata 

Kłodarska)  wynika,  że  chora  powróciła  z  bloku  operacyjnego  na  oddział  bez 

kontaktu, przebywała pod stałym dopływem tlenu pod maską. Zamonitorowana 

około 17.10, po zabandażowaniu piersi zaczęła spadać chorej saturacja i nastąpił 

brak tętna. Wezwano anestezjologa.  

Na  podstawie  posiadanej  przez  Dyrekcję  PCT  wiedzy,  trudno 

w sposób  jednoznaczny  określić  na  jakiej  podstawie  decyzja  o 

przeniesieniu  na  OIT  zapadła  po  7  godzinach  15  minutach.  Z 

dokumentacji medycznej wynika, że w tym okresie trwały konsultacje i 

badania dodatkowe pacjentki.

Na  podstawie  zgromadzonego  dotychczas  materiału  wynika,  że  całość 

zdarzeń,  decyzji,  przepływów  finansowych  i  podjętych  działań  medycznych 

w opisanym  wyżej  zakresie  mających  miejsce  w  PCT  im.  M.  Kopernika  w 

Gdańsku  całkowicie  odbiega  od  przyjętych  norm  prawnych,  obowiązujących 

przepisów  i regulacji  ustawowych.  Zostały  naruszone  wszelkie  obowiązujące 

zasady  bezpieczeństwa  dotyczące  chorych,  brak  przyjętych  procedur 

postępowania terapeutycznego stwarzał bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i 

życia  pacjentów  korzystających  z  usług  oddziału  tzw  „komercyjnego”,  co 

potwierdza  opinia  prawna  otrzymana  przez  Dyrekcję  PCT  w  Gdańsku  od 

„Kacprzak Kancelaria Radcy Prawni”.

Zgodnie z pismem z dania 15 listopada 2010 r. sygnowanym podpisem 

Dyrektora  ds.  medycznych  lek.  med.  Zbigniewa   Krzywosińskiego  Pomorskie 

Centrum Traumatologii  im. M.  Kopernika w Gdańsku zawiadomiło  Prokuraturę 

Rejonową  Gdańsk  -  Śródmieście  o  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa 

w przedmiotowej sprawie. 
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