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Szpital Powiatowy Im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 

Po raz kolejny oddział ginekologiczno-położniczy w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa 

Chałubińskiego w Zakopanem zawiesza przyjmowanie pacjentek. Kilka dni temu zakopiański szpital 

poinformował, że od 1 grudnia br. zawiesza przyjmować pacjentki na oddział ginekologiczno

położniczy ze względu na konieczność stworzenia dodatkowych łóżek dla osób zakażonych wirusem 

Covid-19, które jest uwarunkowane czwartą falą pandemii koronawirusa. 

To już moja trzecia interwencja w sprawie oddziału ginekologiczno-położniczego w tym 

szpitalu. Jak Państwu wiadomo w 2019 interweniowałam w sprawie decyzji o jego zamknięciu, 

a z kolei w marcu bieżącego roku w sprawie jego zawieszenia z uwagi na pandemię COVID-19. Dziś 

ponownie mamy powtórzoną sytuację i to w okresie przedświąteczno-noworocznym, kiedy pod Tatry 

zjeżdża najwięcej turystów. Wśród nich są także kobiety w ciąży, które mogą potrzebować pomocy 

medycznej i będą musiały szukać jej w oddalonym o 24 km Nowym Targu. 

w związku z powyższym, działając w trybie interwencji poselskiej (na podstawie art. 20 ust. 1 

oraz 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora wnosząc o rozpoznanie interwencji w 

ustawowym, czternastodniowym terminie i przedstawienie informacji w formie pisemnej na adres 

pocztowy ul. Karmelicka 32 31-128 Kraków lub fotokopii na adres biuro@marczulajtiswalczak.pl) , 

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie następujących informacji: 

1. Statystyki obłożenia oddziału chirurgii, ortopedii i kardiologii rehabilitacyjnej 

(z uwzględnieniem ilości dostępnych łóżek) w ciągu ostatnich 5 lat. 

2. Dlaczego zamiast zawieszenia oddziału ginekologiczno-położniczego nie podjęto decyzji 

o przeksztalceniu dawnego oddziału paliatywnego (obecnie składowiska łóżek) na oddział 

przyjmujący pacjentów z COVID-19? 



3. Dlaczego nie rozważono połączenia chirurgii i ortopedii. Z automatu zwolniłoby się jedno 

skrzydło do zagospodarowania, czy to na oddział covidowy czy oddział ginekologiczno

polożniczy? 

4. Dlaczego kolejny raz zamyka się oddział ginekologiczno-położniczy ? Czy Dyrekcja ma 

jakiś długofalowy plan działania dla oddziału ginekologiczno-położniczego? 

5. Dlaczego Dyrekcja nie zatrudniła nowych położnych? Mimo tak wielu zwolnień na rzecz 

Nowego Targu (8 pracowników), które miały miejsce w okresie 2020-2021? 

6. Jakie są obecnie potrzeby kadrowe oddziału pediatrii i neonatologii oraz oddziału 

ginekologiczno-położniczego i jakie działania podejmuje Dyrekcja w tych sprawach ? 

7. Przedstawienie struktury kadrowej poszczególnych oddziałów z podziałem na: 

a) strukturę wiekową pielęgniarek 

b) strukturę wiekową lekarzy (z uwzględnieniem ich specjalizacji) 

c) strukturę wiekową położnych 

8. Dlaczego w pismach przesianych do innych szpitali nie została uwzględniona data 

ponownego otwarcia oddziału, a wskazano jedynie dzień zawieszenia? 

9. Po spełnieniu jakich warunków wróci działalność oddziału ? 

10. Dlaczego nie zrezygnowano z oddziału ortopedii, skoro na terenie Zakopanego znajduje 

się Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno- Rehabilitacyjny? 

11. Dlaczego nie wskazano Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem na 

tymczasowy szpital covidowy? 

12. Gdzie rodzą kobiety zakażone Covid-19 z Zakopanego i najbliższych okolic? 

13. Jak szpital zorganizował ułatwienia dla pacjentek z Zakopanego i okolic aby w okresie 

zamknięcia ( zima, święta, szczyt sezonu turystycznego i korków na drogach) skrócić czas 

dojazdu oraz zapewnić bezpieczeństwo do najbliższego szpitala np. w Nowym Targu? 

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej. 
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