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ZAPYTANIE

DoĘczy: operacji rvykonanych w Szpitatu Specjatistycznym w JaŚle przy adziale
lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza

28 marcabr. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w JaŚle poŚwięcona m.in.

dzińalności Szpitala Specjalistycznega wJaśle wkontekście zasobów, pottzeb iroszęzeń

pracowniczych, ktorej byłam głównym inspiratorem zwołania. Podczas dyskusji

dyskutowaliśmy o trudnej sytuacji kadrowej na§zego Szpitala, o rotacji kadry, o odejŚciu

z pracy lek. Bogdana Naszkiewicza. Nie mogłam się zgodzić wówczas wypowiedziami, że

tylko kwestie finansowe zawńyły na wborze nowego miejsca pracy przez doktora

Naszkiewi cza, a co zatymidzie rezygttacji z pracy w naszym szpitalu.

Dyrektor Szpitala p. Michał Burbelka, na tej sesji m.in. powiedział cyt,:

,, ... Kiedyś, kieĘ nie miał rzec4łwiście dostępu do drugiej sali operacyjnej mówił, że jest

Hopot, bo chciałby więcej operowac, teraz ten Hopat znilmqł, chce on po prostu zmieniĆ

_formę zatrudnienia i jeżeti w Szpitalu Jasielskim absolutnie nie jest codziennie ĘIko raz, dwa

w Ęgodniu, to jemu nie będzie przeszkadzało byc rn umowie kontrahowej, czy od procedury

również, tytko po prostu nie będzie zatrudniony. Nie mówię tego Pani Ewo, żeby stanowiĆ

jakąś kontrę, czy l<ontrolowac Pani wypowiedzi. Ja mam na myśli pacjentow, bo w łych Pani

wypowiedziach o ile tu wszyscy jak siedzimy, bo każ:dy z nas musi miec grubq skórę, ale mnie

chodzi lylko o pacjentów, bo takimi hasłami jednak według mnie nieodpowiedzialnymi

wypowieitziami na temat rerygnacji z pracy dotycącej bardzo dobrego fachowcu Kogo

Pani starszy, nas? Przecież pacjentó,łł, bo on ma porejestrowane mnóstwo pacjentów,

wpisałrych do zabiegów. Muszę tu uspokoic, nie was ĘIko pacjentów. Doktoł Nuszleiewicz

bęilńe operował. Choćby nie wiem jak ktoś cheiałby zaklinaó rzeczywistoŚĆ i wykorzysfuaĆ

zmiany proceduralne. Drod4l pacjenci nie martwcie się, będzie doHor Naszkiewicz was

aperował, również inni doskonali fachowcy ortopedzi, chirurdzy, ginekolodzy, larygolod4l
bgdą was lecryć interniści, geriatrzy, diabetolod4l i wielu innych lekarzy. Nie dajmY się

wzpjemnie manipulować, choćby to nanłet wyniłrało z ogromnej troski."



od tamtej sesji i tych wypowiedzianych słow już trochę czasu minęło. Z tego co mi

wiadomo szpital stracił lekarza, który był ikoną jasielskiej ortopedii, a co za Ęm idzie

cytowany wyżęj dyrektor Burbelka na wyrost albo pod potrzeby tamtej sesji zapewniń, że

wszystko jest pod kontrolą że społecznośó jasielska w dalsrym ciągu będzie mogła karzystaĆ

w jasielskim szpitalu zwiedzy, talentu i doświadczenia doktora Naszkiewicza. Zarałcił mi

wówczas nieodpowiedzialność, wprowadzanie opinii publicznej w Mąd, wręczjej §traszenie.

Z;wracam się do Pana Starosty, aby skorzystał ze swoich uprawnień i zobowiązń

Dyrektora Szpitala Specjalisty§znego p. Michała Burbelkę do udzielani odpowiedzi na

następujące zapfianic

1. Kiedy umowa o pracę z doktorem Naszkiewiczem zostałarorwiązana?

2. Ile operacji w jasietskim szpitalu wykonał doktor Bogdan Naszkiewicz od dnia

rozwiązania umowy o pracę? W odpowiedzi proszę podać ich liczbę zpodzińemna

miesiące, z uwzględnieniem czy był wówczas głównym operatorem czy asystował

podczas operacji.
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