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Waldemara Kraskę, Henryka Górskiego, 
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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

W związku ze skierowanym do mnie wystąpieniem pracowników działu Psychiatrii Wojewódzkiego Szpi-
tala Zespolonego w Kielcach zwracam się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o informację. 

1. Czy działania zarządu województwa świętokrzyskiego polegające na realizacji „Procedury przebiegu 
procesu włączenia do struktury organizacyjnej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oddziałów 
psychiatrycznych zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59, będących dotychczas w strukturze 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 28 grudnia 2010 r. (DzU Nr 24, poz. 108) dotyczącym realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego, który zakłada poprawę dostępności i jakości świadczeń psychiatrycznych poprzez tworzenie 
oddziałów psychiatrycznych w szpitalach wielospecjalistycznych i centrów zdrowia psychicznego i jednocze-
sną redukcję liczby łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych, takich jak Świętokrzyskie Centrum Psychia-
trii w Morawicy? 

2. Na ile wyżej wymienione działania wpłyną na poprawę poziomu usług i jakości leczenia pacjentów 
działu psychiatrii WSZ w Kielcach? 

3. Jakie względy przemawiają za podjęciem wyżej wymienionych działań, skoro zarówno sytuacja finan-
sowa działu psychiatrii WSZ w Kielcach, jak i jakość usług medycznych przez ten dział świadczonych nie 
budzą żadnych zastrzeżeń, a jednocześnie planowany nowy zarządca, czyli Świętokrzyskie Centrum Psychia-
trii w Morawicy, jest zadłużony? 

4. Ile skarg na poziom usług medycznych lub dostępność leczenia w dziale psychiatrii zarządzanym przez 
dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wpłynęło w 2012 r.? 

5. Czy analiza sytuacji finansowej działu psychiatrii wskazuje na złe zarządzanie placówką przez dyrekcję 
WSZ w Kielcach i może być podstawą do podjęcia przez zarząd województwa wyżej wymienionych działań? 

6. Dlaczego nie uwzględniono aspektów logistycznych i organizacyjnych oraz racjonalizacji procesu le-
czenia i diagnostyki po wprowadzeniu proponowanych zmian? 
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