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Oświadczenie 
 
 
Niniejszym oświadczeniem pragnę wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie zarówno treścią, 
jak i formą pojawiających się ostatnio w mediach (w tym także na antenie jednego  
z kanałów telewizji komercyjnej) doniesień na temat Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego  
w Krakowie (zwanego dalej Zakładem). Prezentowane tam treści budzą mój sprzeciw, 
ponieważ rozmijają się z prawdą, wprowadzają czytelników i widzów w błąd, głęboko 
krzywdzą i poniżają personel. A co najważniejsze informacje tam zawarte stygmatyzują 
społecznie pacjentów i ich rodziny.  
 
Wszystko to osnute jest na materiałach spreparowanych w sposób nastawiony na wzbudzanie 
emocji i sensacji, kosztem cierpienia ludzkiego i rzetelności dziennikarskiej. 
 
W dniu 26 lutego bieżącego roku w Gazecie Krakowskiej ukazał się materiał, którego 
autorka, na podstawie przekazu córki jednej z byłych pacjentek Zakładu, wspartego 
niepotwierdzonym przekazem innej osoby, pisze: „Bliscy pacjentów Zakładu Opieki 
Leczniczej przy ul. Wielickiej w Krakowie skarżą się. Starsze osoby leżą czasem po kilka 
godzin w zasikanych łóżkach.” Po pierwsze manipulując przekazem autorka świadomie 
wprowadza czytającego w błąd, bo z tak sformułowanego zdania wynika, jakoby wszyscy, 
albo co najmniej większość starszych pacjentów Zakładu nie otrzymywała należytego 
wsparcia pielęgniarsko-opiekuńczego, co naraża ich na pozostawanie w zanieczyszczonych 
moczem łóżkach (cytując dokładnie „zasikanych”). Tymczasem przekaz pochodzi od jednej 
osoby i nie jest zgodny z prawdą. Zaznaczyć należy, że w Zakładzie przebywa ponad 500 
pacjentów. Większość z nich ma bliskie osoby, które odwiedzają pacjentów. Codziennie do 
Zakładu z odwiedzinami przybywa kilkadziesiąt osób, które trudno posądzić o świadome 
przemilczanie tak, rzekomo złego traktowania swoich bliskich, jak tolerowanie rzekomego, 
kilkugodzinnego leżenia w „zasikanych łóżkach”. Personel na bieżąco monitoruje stan 
wypełnienia pieluchomajtek, posługując się w tym celu indykatorem wilgotności 
wbudowanym do każdej sztuki pieluchomajtek przez producenta w celu monitorowania ich 
wilgotności. Pieluchomajtki charakteryzują się wysoką chłonnością, czym różnią się od 
pieluch tetrowych i dlatego są stosowane zamiast nich. Zmiana zabarwienia indykatora 
wilgotności pieluchomajtek z żółtego na zielony wskazuje na potrzebę ich wymiany, jednak 
personel na każdorazową prośbę (pacjenta lub rodziny) przystępuje do ich wymiany nawet, 
gdy nie wskazuje na to indykator wilgotności. 
Wielkość pieluchomajtek dostosowana jest do obwodu w pasie i biodrach, a stopień 
chłonności zależy od stopnia inkontynencji. Na dzień pacjentom zakłada się z reguły 
pieluchomajtki o podstawowej chłonności, na noc natomiast o podwyższonej chłonności tak, 
aby nie przerywać snu wymianą pieluchomajtek. Pieluchomajtki zapinane są na 2 pary 
bocznych mocowań typu przyleporzepy. 
W tym miejscu należy również podkreślić, że w tutejszym Zakładzie wymiana 
pieluchomajtek odbywa się, gdy istnieje taka potrzeba, czyli nawet kilka razy w ciągu doby, 
choć płatnik świadczeń zdrowotnych w Polsce (Narodowy Fundusz Zdrowia [NFZ]) dla 
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pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca przebywających w domu, przewiduje refundację 
pieluchomajtek w liczbie 60 sztuk na miesiąc, tak więc NFZ ustalił, że wymiana 
pieluchomajtek 2x dziennie jest wystarczająca. Informacja ta nie wymaga komentarza. 
 
Ponadto, odnosząc się dokładniej do przypadku pacjentki i jej córki przywołanego w artykule 
z dnia 26 lutego 2016 r. podkreślić należy, że w opisywanej sytuacji byłej pacjentki tut. 
Zakładu, Pani Józefy S., córka pacjentki, będąca także jej opiekunem prawnym, żądała aby 
nie zapinać pieluchomajtek, które chronią skórę chorego przed wilgocią oraz bieliznę 
pościelową przed zmoczeniem. Córka żądała, by w okolice krocza zakładać wkładki,  
a pacjentkę kłaść na rozłożonej, nie zapiętej pielusze. Taka sytuacja stwarza zagrożenie, że 
mocz zamiast do pieluchy wypłynie obok, powodując zmoczenie bielizny. Nie zastosowanie 
się do procedur obowiązujących w tut. Zakładzie mogło spowodować taką sytuację. Personel 
stosował się do żądania córki pacjentki, ponieważ jest ona opiekunem prawnym tej pacjentki  
i ma prawo decydować o udzielanych pacjentce świadczeniach zdrowotnych. Podczas 
kilkudniowego pobytu tej pacjentki w Zakładzie jej córka nie zgłaszała jakichkolwiek 
problemów personelowi tut. Zakładu, nie prosiła o pomoc, nie przedstawiała swoich 
konkretnych zastrzeżeń. Nie podjęła rzetelnej współpracy, która przyniosłaby rozwiązanie 
ewentualnych problemów. Personel zauważył, że córka pacjentki dokonywała samodzielnie 
dodatkowych czynności pielęgnacyjnych z własnej woli. Podkreślenia wymaga też fakt, że 
dziękowała ona pielęgniarce odcinkowej za opiekę, była bardzo miła, chętnie z nią 
rozmawiała, a z drugiej strony nagle wypisała pacjentkę do domu. Dzień przed wypisem,  
w szóstym dniu pobytu córka pacjentki stwierdziła nagle, że jest niezadowolona z pobytu 
mamy w tut. Zakładzie. Stwierdziła, że za dużo płaci za pobyt pacjentki i że chce mamę 
wypisać do domu. Informację o niezadowoleniu córki p. Józefy S. umieszczono w Księdze 
Raportów Pielęgniarskich w dniu 21 lutego 2016 r. Ze szczególnym zdziwieniem, 
zaskoczeniem i żalem, zauważamy, że pomimo wykazanej staranności córka pacjentki oceniła 
negatywnie opiekę nad swoją matką. Podkreślenia wymaga również fakt, że na każdym 
odcinku Zakładu wywieszone są informacje o możliwości składania skarg: do organu 
założycielskiego Zakładu, do Rzecznika Praw Pacjenta, do dyrekcji Zakładu, itd. Córka 
pacjentki ani razu nie wykazała woli choćby rozmowy z przełożonymi personelu, który 
rzekomo dopuścił się zarzucanych przez nią niedopatrzeń, choć skargi składać można 
osobiście, pisemnie, telefonicznie, mailowo, każdą nawet najbardziej niekłopotliwą drogą. 
Pytanie dlaczego córka pacjentki tego nie uczyniła pozostaje dla nas bez odpowiedzi. 
Ponadto, gdyby opieka nad pacjentką była tak zła, jak opisuje to jej córka, to po 6 dniach 
musiałoby u niej dojść do wytworzenia powikłań skórnych takich jak np.: odparzeń, odleżyn, 
czy innych uszkodzeń skóry. Nic takiego nie zaobserwowano. 
W tym miejscu podkreślić jeszcze raz należy, że proces opieki nad pacjentem objętym opieką 
instytucjonalną wymaga dialogu i współpracy ze strony rodziny, personel jest otwarty na 
każdą uwagę i sugestie, szczególnie na początku pobytu pacjenta, gdy trzeba poznać jego 
potrzeby. 
 
Niemożliwa jest relacjonowana przez Elżbietę Barabasz sytuacja, iż jej matka rzekomo leżała 
w niezmienionej i pełnej pieluchomajtce od godziny 5.00 do godziny 15.00 i nikt nie zwrócił 
na to uwagi. W wymienionych godzinach realizowane są liczne czynności pielęgnacyjno-
opiekuńcze: obchód pielęgniarski, następnie pacjenci przygotowywani są do śniadania, 
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podawane jest śniadanie, następnie wykonywany jest obchód lekarski, udzielane są 
świadczenia rehabilitacyjne, kolejno następuje przygotowywanie do obiadu  i sam obiad. 
Zatem we wskazanych godzinach co najmniej kilkakrotnie do sali pacjentki przychodziły 
opiekunki, pielęgniarki oraz lekarze. Przy czym pielęgniarki i opiekunki przy takich wizytach 
sprawdzają stan higieniczny pacjentów, w tym w szczególności indykator zapełnienia 
pieluchomajtek. 
 
W dalszej kolejności odnosząc się do opisanego drugiego przypadku pacjentki Zakładu Pani 
Pauliny S. ponownie stwierdzić należy, że opisywane rzekome, zaniedbania w opiece nad nią 
są nieprawdziwe, a sam opis w swojej formie i treści wysoce krzywdzący dla personelu, 
pacjentki i jej opiekuna prawnego. 
Pani Paulina S. przebywa w tutejszym Zakładzie około 1,5 roku. Wymaga bardzo 
intensywnej opieki pielęgniarskiej. Ponownie, jeśli opieka nad nią byłaby tak zła jak 
przedstawiono to w opisie jej syna, który nota bene, działa wbrew opiekunowi prawnemu 
Pani Pauliny, to po 1,5 roku tak nieprawidłowej opieki nad nią musiałyby wystąpić jakieś 
powikłania. Tymczasem Pani Paulina S. ma czystą, wypielęgnowaną skórę, bez podrażnień  
i zmian patologicznych, mimo, że jest osobą przewlekle leżącą, z nietrzymaniem moczu  
i stolca, i to właśnie powinno być analizowane w aspekcie oceny jakości opieki. 
Należy również zaznaczyć, że syn pacjentki nie jest jej opiekunem prawnym, pomimo, że 
praw takich dochodził sądownie. Sąd utrzymał opiekę prawną powierzoną wcześniej córce 
pacjentki, która odwiedzając pacjentkę codziennie w Zakładzie (w przeciwieństwie do syna 
Eugeniusza, który odwiedzał ją jedynie kilkakrotnie w miesiącu) nigdy nie stwierdziła 
opisywanych zaniedbań. Wprost przeciwnie jest bardzo zadowolona z opieki i wielokrotnie 
wyrażała za to wdzięczność personelowi. Nieprawdziwym stwierdzeniom zawartym  
w artykule Gazety Krakowskiej dała wyraz podczas ostatniego spotkania w tut. Zakładzie  
z autorką artykułu, protestując też przeciw opisywaniu przypadku jej matki, wraz z podaniem 
jej danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego.  
 
Odnosząc się do dalszych insynuacji zawartych w artykule z dnia 26 lutego, dotyczących Pani 
Pauliny S., podkreślić należy, że zdarza się, że osoby starsze, chore na otępienie czy ze 
znacznymi deficytami neurologicznymi, odruchowo i w sposób niekontrolowany wykonują 
pewne czynności kompulsywne np. odpinają pieluchy, wyrywają sobie cewniki, wkłucia, 
niszczą pościel, itp. Pacjentka pani Paulina S. również od czasu do czasu nieporażoną 
kończyną górną wykonywała takie ruchy np. kilkakrotnie usunęła sobie zgłębnik nosowo-
żołądkowy. Czasami w obawie przed odpięciem, czy zniszczeniem pieluchomajtek  
i zmoczeniem łóżka pacjentom zakłada się pieluchomajtki podwójnie, aby w przypadku 
odpięcia lub zniszczenia jednych pieluchomajtek drugie pozostały nienaruszone. Należy 
pamiętać, że nie wpływa to na częstotliwość zmiany pieluchomajtek podczas regularnych 
obchodów lub pomiędzy nimi, a zabezpiecza jedynie chorego przed zdjęciem pieluchomajtek 
i zmoczeniem bielizny pościelowej. Personel stara się jednak w praktyce unikać takich 
sytuacji i stosować mimo wszystko tylko jedną parę pieluchomajtek. Rzadko, ale zdarza się 
też, że pomimo prawidłowo dobranych pieluchomajtek mocz wycieknie na bieliznę przez 
osłonkę boczną umieszczoną w okolicy pachwiny np. przy jednorazowym oddaniu dużej 
ilości moczu, gdy absorbent nie nadąża wiązać moczu od razu. Wówczas wymienia się 
bieliznę pościelową tj. podkład, prześcieradło, itp. W sytuacji pacjentki tutejszego Zakładu 
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Pani Pauliny S. w dniu 18 lutego 2016 r. syn poprosił o zmianę pieluchy. Personel opiekuńczy 
zareagował na tę prośbę i podjął odpowiednie czynności przygotowawcze. Jednakże syn 
pacjentki z niezrozumiałych dla nas powodów, zabrał matkę na wózku na spacer, 
uniemożliwiając dokonanie zmiany pieluchomajtek. Wobec powyższego personel mógł 
wymienić tylko bieliznę pościelową i tego dokonał. Teraz wiemy, że synowi chodziło  
o demonstrację przed autorką artykułu, która dla syna była ważniejsza niż wymiana 
pieluchomajtek u pacjentki. Ponownie pozostawię tę sytuację bez komentarza. 
 
W dalszej kolejności odnosząc się do zawartych w materiałach prasowych treści stwierdzić 
należy, ze zgodnie z ustalonymi w tutejszym Zakładzie zasadami każdy pacjent jest 
konsultowany przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej, który indywidualnie 
dostosowuje zakres udzielanych świadczeń z zakresu rehabilitacji oraz określa możliwość 
wysadzania pacjenta do wózka lub fotela. Pacjent może samodzielnie siedzieć na wózku lub 
fotelu, uczestniczyć w terapii zajęciowej wówczas, gdy jest zdolny bezpiecznie wykonywać te 
czynności, bez potencjalnego zagrożenia dla swojego zdrowia. Wobec powyższego  
u pacjentów, u których lekarz specjalista rehabilitacji stwierdza ryzyko związane  
z przebywaniem na wózku lub fotelu, przewyższające korzyści z takiego postępowania, 
stosuje się rehabilitację w przyłóżkową. W opisywanych sytuacjach jedna z pacjentek miała 
zleconą rehabilitację przyłóżkową, która była realizowana, a ponadto pacjentka ta była 
wysadzana do wózka. U drugiej chorej natomiast lekarz nie zalecił takiego postępowania (to 
znaczy wysadzania do wózka), ze względu na bezpieczeństwo pacjentki, jednakowoż 
kontynuowano u niej rehabilitacje przyłóżkową. 
 
Kolejnym aspektem opisywanej sytuacji Pani Pauliny S. jest fakt, że przebywa ona, wraz  
z kilkudziesięcioma innymi pacjentami w miejscu tymczasowego pobytu (parter pawilonu 
III), ponieważ jeden z czterech pawilonów Zakładu jest obecnie remontowany. Autorka 
artykułu nie wspomina o tym nawet słowem, pisząc jednoczenie o ciasnej sali  
i klaustrofobicznych warunkach, co ponownie budzi głębokie zastrzeżenia wobec rzetelności 
całego materiału, zwłaszcza, że autorka doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia dwóch 
wyremontowanych pawilonów, w których warunki pobytu pacjentów są wielokrotnie lepsze. 
Po zakończeniu remontu pacjenci będą mogli korzystać z nowych, jasnych i przestronnych 
pomieszczeń wyremontowanego pawilonu IV. Informacja na ten temat znajduje się  
w komunikatach dla pacjentów i ich rodzin znajdujących się w poszczególnych oddziałach  
i na korytarzach Zakładu. 
 
Ustosunkowując się do pozostałych zarzutów, jakoby Zakład wymuszał na rodzinie zakup 
środków higienicznych, to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych  
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, zakład opiekuńczo-leczniczy gwarantuje 
m.in. leczenie farmakologiczne i wyroby medyczne, takie jak np. kule, laski, cewniki, worki 
na mocz, pieluchomajtki, rurki tracheostomijne. Natomiast, jeśli chodzi o środki higieniczne 
to tutejszy Zakład zapewnia takie środki, lecz zgadza się na stosowanie przynoszonych przez 
rodzinę kosmetyków, np. kremu to twarzy, balsamu do ciała, itp. (jeżeli nie wywołują one 
skutków ubocznych np. alergii), a przekazywane rodzinie informacje na ten temat mają 
charakter informacyjny, a nie obligatoryjny. 
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Odnosząc się do materiału prasowego zamieszczonego na łamach Gazety Krakowskiej w dniu 
11 marca 2016 roku chciałbym powiedzieć, że sprawa pacjenta opisanego w tym materiale 
jest obecnie przedmiotem postępowania wyjaśniającego i dokonywanie jakiejkolwiek oceny 
Zakładu na tym etapie jest co najmniej przedwczesne. 
 
Szczegółowo odnosząc się do wyemitowanego w telewizji TVN programu, w pierwszej 
kolejności za wielce krzywdzące i niesprawiedliwe należy uznać słowa wypowiedziane przed 
emisją reportażu przez Pana Jarosława Jabrzyka w brzmieniu: „… starsi schorowani ludzie, 
skazani na wielomiesięczną wegetację. Pampersy niezmieniane przez wiele godzin, fetor  
w pokojach, zbyt mało personelu …” 
Prawdą jest, iż Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie udziela m.in. świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej. Świadczenia te z reguły udzielane są osobom w wieku powyżej 65 lat, 
których stan zdrowia wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, 
rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, niewymagających hospitalizacji. Jest to jedyna 
prawdziwa informacja podana przez redaktora Jabrzyka.  
 
Oburzająca jest nastawiona na sensację i godząca w podstawy etyki dziennikarskiej treść 
materiału telewizyjnego, w którym używa się między innymi sformułowania „wegetacja” w 
odniesieniu do pobytu pacjentów w tutejszym Zakładzie. Zgodnie z definicją słownika języka 
polskiego przez wegetację rozumie się w odniesieniu do człowieka: „puste, bierne, 
bezcelowe, pozbawione perspektyw życie człowieka”. Kategorycznie nie zgadzam się z tym 
stwierdzeniem w odniesieniu do pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym  
w Krakowie. 
Na poparcie swojego stanowiska chciałbym zwrócić uwagę, że jedną z podstawowych form 
aktywizacji pacjentów w wieku podeszłym jest terapia zajęciowa, która w tutejszym 
Zakładzie prowadzona jest od wielu lat w bardzo różnorodnych postaciach: jako zajęcia 
manualne, arteterapia, biblioterapia, czy muzykoterapia. Dodatkowo w okresie od marca 2015 
roku rozwijane są nowatorskie formy terapii zajęciowych: między innymi ogrodoterapia 
(hortiterapia), filmoterapia oraz dogoterapia. Prowadzone są zajęcia z florystyki efekty tych 
zajęć można podziwiać m.in. na korytarzach Zakładu. Na potrzeby ogrodoterapii 
zaprojektowany i wykonany został ogród terapeutyczno-sensoryczny, przeznaczony do 
realizacji hortiterapii czynnej oraz biernej. Jest to pierwszy w Polsce ogród tego typu 
posadowiony w podmiocie leczniczym. Na potrzeby filmoterapii i muzykoterapii odnowiona 
została specjalna sala, w której wyświetlane są filmy i organizowane koncerty dla pacjentów 
tutejszego Zakładu. Wreszcie na potrzeby biblioterapii w obecnie przebudowywanym 
pawilonie IV zainstalowano w salach chorych systemy audio umożliwiające słuchanie przez 
pacjentów w swoich salach tekstów z audiobooków. Ponadto tutejszy Zakład regularnie 
współpracuje z dogoterapeutą. 
Opisując prowadzone w Zakładzie terapie zajęciowe w liczbach chciałbym zwrócić uwagę, że 
w okresie ostatnich 12 miesięcy przeprowadzonych zostało 9443 osobozajęć terapeutycznych. 
Ponadto nie można pominąć faktu, że Zakład Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie 
współpracuje także z Klubem Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  
z którym wspólnie od wielu lat realizuje program „Herbatka w ZOL-u”, w ramach którego 
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jednoczasowo kilkudziesięciu wolontariuszy towarzyszy pacjentom Zakładu pomagając im 
przy przemieszczaniu się w obrębie Zakładu, w obsłudze różnych urządzeń (radio, telewizja, 
odtwarzacze wideo, muzyki itp.) czy czytając prasę lub książki. Zakład Opiekuńczo–
Leczniczy w Krakowie systematycznie współpracuje także z okolicznymi szkołami  
i przedszkolami, których podopieczni przygotowują dla pacjentów występy artystyczne. 
Do innych form aktywizacji pacjentów Zakładu zaliczyć należy również organizowane 
kilkakrotnie w ciągu roku imprezy plenerowe, kurs komputerowy dla pacjentów, kurs tańca i 
choreografii dla pacjentów oraz terapię grupową z elementami psychoterapii prowadzoną 
przez psychologów Zakładu.  
 
Nie można też nie zwrócić uwagi, że pracownicy Zakładu z własnej inicjatywy założyli 
stowarzyszenie przyjaciół opieki długoterminowej Razem Łatwiej, które uzyskało status 
organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie zajmuje się szeroko rozumianym 
wsparciem pacjentów Zakładu (między innymi organizuje imprezy plenerowe i zbiera środki 
na zakup sprzętu dla pacjentów m.in. zakupiono wózki kołowe i pościel dla pacjentów). 
 
Ponadto na terenie Zakładu od wielu lat działa Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-
Hospicyjnej, które również posiada statut organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie to 
zajmuje się wsparciem pacjentów najciężej i nieuleczalnie chorych. 
 
Odnosząc się do kolejnych nieprawdziwych i nierzetelnych treści zawartych wyemitowanym 
materiale telewizyjnym chciałbym stwierdzić, że wielce krzywdzące dla personelu Zakładu 
jest stwierdzenie, że przez wiele godzin pacjentom Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego  
w Krakowie nie są zmieniane pieluchomajtki. Twierdzenie to jest jawnym oszustwem  
i wprowadzaniem widza w błąd, ponieważ w tutejszym Zakładzie co najmniej 4 razy na dobę 
odbywają się tak zwane obchody pielęgniarskie. W trakcie obchodów weryfikowany jest 
stopień zapełnienia pieluchomajtek poprzez sprawdzenie statusu indykatora wilgotności. 
Ponadto pieluchomajtki są zmieniane każdorazowo na prośbę pacjenta lub w przypadku 
oddania stolca. Wszystkie te czynności są dokumentowane. 
 
Nie zgodzę się także z obraźliwym określeniem „fetor w pokojach”, które jest wielkim 
nadużyciem i kolejnym przykładem nierzetelności dziennikarskiej. Otóż stwierdzić należy, że 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie sprawuje opiekę nad najciężej, często obłożnie 
chorymi osobami. Osoby te często wykazują nietrzymanie zwieraczy, dlatego stosuje się  
u nich pieluchomajtki. Karygodnym i wartym potępienia jest jednak piętnowanie  
i stygmatyzowanie z tego powodu pacjentów Zakładu, jak zrobili to dziennikarze stacji TVN, 
ponieważ „fetor”, o którym mówią to prawdopodobnie sytuacja, w której pacjent oddaje 
stolec do pieluchomajtek, co natychmiast spotyka się z reakcją personelu. Personel w takiej 
sytuacji dokonuje toalety u chorego myjąc go i zaopatrując w nową parę pieluchomajtek. 
Istotnie, w trakcie toalety może zaistnieć sytuacja wydobywania się swoistego zapachu stolca, 
jednak obecnie nie jest znana technologia całkowitego zabezpieczenia przed tym,  
a stygmatyzowanie pacjentów z tego powodu uważam za bardzo niestosowne. 
 
Odnosząc się do kolejnych zarzutów stwierdzam, że liczba zatrudnionego w Zakładzie 
Opiekuńczo–Leczniczym w Krakowie personelu odpowiada wymaganiom stawianym w tym 
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zakresie przez Ministra Zdrowia w stosownych dla każdego z rodzaju świadczeń zdrowotnych 
rozporządzeniach. Ponadto liczba pielęgniarek jest zgodna z treścią rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami. Potwierdzeniem zgodności liczby personelu z przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie jest coroczne zawieranie umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Ponadto liczba personelu zatrudnionego w tutejszym Zakładzie jest systematycznie 
weryfikowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w toku wykonywania umów i zawsze jest 
zgodna z wymaganiami Ministra Zdrowia w tym zakresie. Wobec powyższego stwierdzenie  
o zbyt małej liczbie personelu jest również nieprawdziwe. 
 
Za kolejne krzywdzące i nieprawdziwe stwierdzenie z całą pewnością należy uznać słowa 
Pana redaktora w brzmieniu: „… okazuje się, że poza Dyrektorem niewiele się zmieniło …”.  
Z pełną świadomością stwierdzam, że w okresie kierowania przeze mnie Zakładem 
Opiekuńczo–Leczniczym w Krakowie doszło w nim do wielu zmian, których efekty 
widoczne są przede wszystkim w jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W tym 
miejscu warto wspomnieć, że w okresie, w którym piastuję stanowisko Dyrektora Naczelnego 
Zakładu przebudowane zostały dwa, z czterech, pawilonów, w których udzielane są 
świadczenia zdrowotne, a przebudowa trzeciego zakończy się w roku bieżącym. Ponadto 
przygotowałem projekt przebudowy ostatniego pawilonu oraz budowy nowego piątego 
pawilonu, których realizacja przebiegać będzie w latach 2016 – 2020 (część środków 
finansowych na ten cel została już zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Krakowa). Ponadto zupełnie zmieniony został asortyment sprzętowy będący do dyspozycji 
pacjentów Zakładu. W roku 2012 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Krakowie otrzymał 
certyfikat systemu zarządzania jakością przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki 
paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej. Dodatkowo w ostatnich latach Zakład 
Opiekuńczo–Leczniczy w Krakowie był wielokrotnie nagradzany. Jest m.in. jest laureatem 
nagród gazeli biznesu i gepardów biznesu w zakresie najdynamiczniej rozwijających się 
przedsiębiorców. Wreszcie niech zdecydowanym dowodem na jakości udzielanych  
w Zakładzie świadczeń zdrowotnych będą wyniki ankiet satysfakcji pacjentów i ich 
opiekunów, z których wynika, iż 90% badanych pacjentów wysoko ocenia jakość udzielanych 
im świadczeń zdrowotnych. W przypadku opiekunów pacjentów wskaźnik zadowolenia  
z udzielanych świadczeń zdrowotnych wyniósł 89%. 
 
Ponadto oceniając jakość świadczeń Zakładu warto przybliżyć niektóre wskaźniki. Jest to 
liczba hospitalizacji pacjentów Zakładu (czyli sytuacji, w której zachodzi konieczność 
skierowania pacjenta Zakładu do szpitala) oraz odsetek pacjentów wykazujących obecność 
odleżyn. Otóż średnia miesięczna liczba hospitalizacji wynosi około od 60 do 90 osobodni, co 
oznacza, że średnio dziennie hospitalizowanych jest 2 - 3 pacjentów Zakładu, co biorąc pod 
uwagę, że Zakład sprawuje opiekę nad około 510 chorymi w ciężkim stanie jest liczbą bardzo 
niewielką. 
Jeśli chodzi o odsetek pacjentów, u których w Zakładzie wystąpiły odleżyny to wynosi on 
obecnie 5,5%. Wartość ta jest na niskim poziomie zwarzywszy, że badania naukowe 
wskazują, iż problem odleżyn u pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne  
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w ramach opieki długoterminowej wynosi od 14% – 34%.  
Dane te jednoznacznie potwierdzają wysoką jakość świadczeń udzielanych w Zakładzie 
Opiekuńczo–Leczniczym w Krakowie. 
 
Karygodnym i daleko mijającym się ze stanem faktycznym był czyn polegający na 
przedstawieniu manekinów siedzących przy pustym stole oraz słowa Pana redaktora  
w brzmieniu: „… przygotowaliśmy ten stół, który niemal dokładnie oddaje to, czym zajmują 
się pensjonariusze tego ośrodka w ciągu dnia po prostu siadają do śniadania i przy tym stole 
siedzą praktycznie, aż do kolacji.”  
 
Powyżej opisałem już z jakich form aktywności korzystają pacjenci Zakładu Opiekuńczo–
Leczniczego w Krakowie i stwierdzenie takie w tym świetle uznać należy za kolejny przejaw 
nadużycia dziennikarskiego. 
W tym miejscu wspomnę jeszcze, że kolejnym codziennym sposobem aktywizacji pacjentów 
jest codzienna rehabilitacja. Świadczenia z zakresu rehabilitacji udzielane są wszystkim 
pacjentom, których stan zdrowia umożliwia ich realizację. W tym momencie warto zauważyć, 
że kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji dokonuje lekarz z tytułem specjalisty w tym zakresie, 
posiadający szeroką wiedzę oraz doświadczenie w pracy z pacjentami Zakładu. Zrozumienia 
wymaga fakt, że niektórzy pacjenci przebywający w zakładach opiekuńczo – leczniczych 
posiadają przeciwwskazania medyczne do udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji 
medycznej. Według obecnej wiedzy medycznej przeciwskazaniami do udzielania tego typu 
świadczeń zdrowotnych są m.in.: wszystkie rodzaje ostrych chorób w początkowym okresie 
ich trwania np. zapalenie płuc, ostre zapalenie stawów, zawał serca, udar mózgu, choroby 
nowotworowe w okresie uogólnienia, skazy krwotoczne niosące niebezpieczeństwo 
krwawień, choroby metaboliczne w okresie ich niewyrównania: mocznica, nadczynność  
i niedoczynność tarczycy, niewyrównana cukrzyca oraz niewydolność krążenia (3 i 4 okres 
wg klasyfikacji NYHA), niektóre zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechowa, 
zaburzenia elektrolitowe, znacznego stopnia wyniszczenie i zaawansowane otępienie. 
Jak wynika z danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów przebywających  
w Zakładzie w ostatnich latach wykonano: 542 271 zabiegów kinezyterapii, 23 005 masaży, 
292 948 zabiegów fizykoterapii, w tym: 10 504 światłoterapii, 3 984 prądów 
diadynamicznych, 3 783 prądów interferencyjnych, 5 559 jonoforez i galwanizacji, 162 
stymulacji, 418 tonoliz, 120 prądów Taeberta, 238 099 tensów, 2 054 ultradźwięków, 12 461 
magnetoterapii, 14 343 magnetostymulacji, 1 461 masaży wirowych.  
 
W mojej ocenie całkowitym brakiem profesjonalizmu jest rozpoczęcie wyemitowanego 
programu od stwierdzenia: „Nieraz zwierzęta w domu mają naprawdę lepiej” 
 
Takie słowa są bardzo krzywdzące i stygmatyzujące zarówno dla pacjentów tutejszego 
Zakładu, ich rodzin, jak i pracowników. Bezsprzecznie powinno się je określić jako złamanie 
przez autorów wyemitowanego programu przepisów prawnych określających prawo 
człowieka do poszanowania jego godności.  
 
Całkowitym zaprzeczeniem przedstawionej w przedmiotowym reportażu nieprawdziwej 
informacji dotyczącej opieki nad matką Eugeniusza Sokołowskiego niech będzie fakt, zresztą 
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potwierdzony w reportażu, iż Eugeniusz Sokołowski nie jest opiekunem prawnym swojej 
matki. Opiekunem tym jest siostra Eugeniusza Sokołowskiego, która wielokrotnie na moje 
ręce oraz ręce personelu lekarsko – pielęgniarskiego składała podziękowania za jakość 
udzielanych jej mamie świadczeń zdrowotnych. Co więcej opiekun prawny tej pacjentki 
pisemnie potwierdził bezzasadność zrzutów skierowanych wobec tut. Zakładu oraz nie 
wyraził zgody na zamieszczenie nieprawdziwych informacji dotyczących udzielanych jej 
świadczeń zdrowotnych w środkach masowego przekazu. Niezastosowanie się to tego faktu 
należy jednoznacznie określić jako złamanie etyki dziennikarskiej przez twórców 
nieprawdziwych doniesień medialnych i naruszenie dóbr osobistych pacjentki Pani Pauliny S.  
Nieprawdą jest także informacja, że Eugeniusz Sokołowski odwiedza swoją matkę kilka razy  
w tygodniu, gdyż robił to co najwyżej kilka razy w miesiącu, o czym już wcześniej 
wspomniałem. 
 
Wielce krzywdząco wobec pracowników Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie 
została także przedstawiona opieka nad matką Włodzimierza Kowalczyka. W szczególności 
insynuowanie, iż pacjentka ta „…została udzerzona przez kogoś lub udzerzona o coś”. Teza 
ta nie została poparta jakimkolwiek dowodem oraz nie miała odzwierciedlenia w stanie 
faktycznym. Opieka nad tą pacjentką przez okres jej pobytu w tut. Zakładzie sprawowana 
była zgodnie z obecną wiedzą medyczną, w najlepszy możliwy sposób. Stan powieki 
pacjentki wynikał z występującego u niej schorzenia, o czym Włodzimierz Kowalczyk był 
wielokrotnie informowany. Dodatkowo podkreślić należy, że taki stan zdrowia pacjentki 
wynikał z wieloletnich zaniedbań Włodzimierza Kowalczyka w opiece nad matką.  
 
Nie mogę także bez komentarza pozostawić wypowiedzianych w reportażu słów w brzmieniu: 
„….dlaczego podległy mu personel nie dba o godność starszych ludzi, często bezradnych  
i zdanych tylko na łaskę opiekunów.” W mojej ocenie oraz w ocenie pacjentów i ich 
opiekunów, pracownicy tut. Zakładu dochowują wszelkich starań przy wykonywaniu swoich 
obowiązków. Personel tut. Zakładu wysoko angażuje się w wykonywanie swoich 
obowiązków i wykonuje wszystko co w jego mocy, aby zapewnić wszystkich pacjentom 
godną opiekę w czasie ich pobytu w tut. Zakładzie. Warto zwrócić także uwagę na fakt, iż  
w doniesieniach medialnych przedstawione zostały trzy przypadki rzekomo nieprawidłowej 
opieki. Autorzy doniesień medialnych zupełnie nie wzięli pod uwagę innych opinii będących 
zupełnym zaprzeczeniem przedstawionych w tych doniesieniach domniemanych błędów  
w opiece. Autorzy ci nie dochowali także rzetelności dziennikarskiej i nie zadali sobie trudu 
wysłuchania stanowiska tut. Zakładu odnośnie powziętych przez nich informacji, uczynili to 
dopiero poniewczasie, to jest po wyemitowaniu tych materiałów. 
Działanie takie jest wysoce niezgodne z etyką dziennikarską i podstawą nowożytnych zasad 
sprawiedliwości, które już od czasów rzymskich bazują na zasadzie „Audiatur et altera pars”, 
(łac. należy wysłuchać również strony przeciwnej). 


