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Delegatura NIK w Katowicach rozpoczęła doraźną kontrolę funkcjonowania szpitalnych
oddziałów ratunkowych na terenie województwa śląskiego.

Kontrola to efekt serii powikłań i zgonów pacjentów, którzy zgłosili się po pomoc do izb przyjęć i SOR-ów w
Częstochowie, Zawierciu, Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim. - W związku z tym, że w szpitalach, w których miały
miejsce te tragiczne zdarzenia trwały jeszcze działania prokuratury, NFZ i służb wojewody, do kontroli NIK
wytypowano inne placówki o podobnej, wręcz lustrzanej charakterystyce. Są to szpitale w Cieszynie,
Częstochowie, Jaworznie, Rybniku i Tarnowskich Górach. Badanie potrwa do końca września –
poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.
Po raz ostatni urząd kontrolował funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych w 2011 roku. Już wówczas Izba
alarmowała, że SOR-y udzielały świadczeń zdrowotnych również osobom, które nie znajdowały się w stanie nagłego
zagrożenia, a więc nie kwalifikowały się do takiej formy pomocy. - Stanowiło to naruszenie obowiązujących
przepisów. W poszczególnych kontrolowanych szpitalach tacy pacjenci stanowili szacunkowo od 30 do
nawet 80 proc. zgłaszających się. Sytuacja stwarzała zagrożenie dla pacjentów, którzy faktycznie
potrzebują pomocy ze strony SOR – dodaje NIK, w którego ocenie było to konsekwencją ograniczonej dostępności
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz braku skutecznego mechanizmu pozwalającego na ograniczenie świadczeń
dla osób, które nie znajdowały się w stanie zagrożenia. Osobom tym powinny być udzielone świadczenia w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych lub nocnej i świątecznej pomocy doraźnej.
Sytuacja nie uległą poprawie od czasu ostatniej kontroli i problem komentowany jest w mediach, które zwracają
uwagę na fakt, że SOR-y przestały być miejscem służącym ratowaniu życia, a stały się elementem mającym naprawiać
wszystkie braki systemu opieki zdrowotnej. - W związku z tym, że media prawie codziennie informują o

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, zdecydowano o podjęciu
kontroli jak najszybciej – tłumaczą przedstawiciele NIK.
Kontrola ma zakończyć się końcem września.
(red. / mat.pras.)

