Rzeszów, 15 grudnia 2017 r.

Pan Tomasz Szeliga
Redaktor Naczelny
Gazety Super Nowości
w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 26

WNIOSEK
o sprostowanie artykułu prasowego
Działając w imieniu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie na podstawie art. 31a i 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo
prasowe (Dz. U. nr 5. poz. 24 ze zm.) wnoszę o:
1.Bezpłatne opublikowanie sprostowania nieścisłej i nieprawdziwej wiadomości zawartych w
materiale prasowym, który ukazał się na 1. i 10. stronie numeru 243. Gazety Super Nowości
(wydanie piątek – niedziela 15-17 grudnia 2017 r.) pod tytułem „Pacjent z nożem w brzuchu
musi czekać” z podtytułem: „Pielęgniarki alarmują: - Życie chorych zagrożone. Co się dzieje
w największym na Podkarpaciu Szpitalu?”
2.Zamieszczenie sprostowania w tym samym dziale i tą samą czcionką, co materiał prasowy,
którego dotyczy, w najbliższym przygotowywanym do druku numerze licząc od daty
doręczenia sprostowania.
Ponadto został przygotowany w sposób niezgody z zasadami rzetelnego dziennikarstwa.
Autor artykuł nawet nie podjął próby skontaktowania się z dyrekcją szpitala w celu uzyskania
informacji na temat opisanych zdarzeń.
Uzasadnienie
W dniu 15 grudnia 2017 roku w numerze 243. Gazety Super Nowości (wydanie piątek
– niedziela 15-17 grudnia 2017 r.) ukazał się artykuł pod tytułem „Pacjent z nożem w brzuchu
musi czekać”. Artykuł ten zawiera nieprawdziwe wiadomości dotyczące Klinicznego Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
1.Nieprawdziwa jest informacja, że w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie „pacjent z nożem w brzuchu” czy krwiakiem mózgu musi
czekać kilka godzin na zabieg bo brakuje obsady zespołu anestezjologicznego. Takie
przypadki nie zostały odnotowane w praktyce Szpitala.
2. Nieprawdziwa jest informacja, że od czerwca 2017 roku z pracą w Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pożegnało się 105 pielęgniarek

(nieprzedłużone umowy lub pielęgniarki same nie chciały przedłużać umowę o pracę), a
nadto ok. 82. pielęgniarki pozostają na długim zwolnieniu lekarskim i na urlopach
macierzyńskich, ubyło więc około 200 pielęgniarek. Faktycznie liczba zatrudnionych
pielęgniarek według stanu na dzień 30 czerwca 2107 roku wynosiła 888, zaś według stanu na
dzień 30 listopada 2017 r. wynosiła 868 osób. Stan zatrudnienia pielęgniarek uległ więc
zmniejszeniu o 20 osób, z których 8. nie przedłużono umów ( w tym 2. nie wyraziły chęci
kontynuowania zatrudnienia), 6 wypowiedziało umowę, 3 przeszły na emeryturę a 3 odeszły
za porozumieniem stron. Absencja pielęgniarek według stanu na dzień 30 listopada 2017 r.
wyniosła 79 osób. Jednocześnie liczba umów na zastępstwo za nieobecne pielęgniarki wynosi
22.
3. Nieprawdziwa jest informacja że przy zabiegu operacyjnym asystuje przypadkowa
pielęgniarka. Do wykonywanych wszystkich znieczuleń w blokach operacyjnych czy poza,
zawsze lekarzowi asystuje pielęgniarka anestezjologiczna, która posiada wymagane
kwalifikacje.
4. Oddelegowania godzinowe pielęgniarek na inne oddziały wynikają z zgłaszanych
nieobecności w danym dniu personelu pielęgniarskiego (zwolnienia lekarskie lub urlopy na
żądanie – sytuacje losowe). Pomoc osób oddelegowanych polega na czynnościach
pielęgnacyjnych lub transportowych do badań diagnostycznych z wyłączeniem czynności
specjalistycznych.
5. Nieprawdziwa jest informacja że na bloku operacyjnym kardiochirurgii w dniu 07.12.2017
zmniejszenie liczby zabiegów wynikało z braku pielęgniarki anestezjologicznej.
Podane nieprawdziwe wiadomości wprowadzają w błąd czytelników oraz godzą w
dobre imię, reputację Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w
Rzeszowie, w którym dobro pacjenta jest traktowane jako najwyższa wartość.
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