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       Czy to koniec błyskotliwej kariery Jacka S., konsultanta
wojewódzkiego ds. chirurgii? Prokuratura zarzuca mu przyjęcie od pacjentów 12 łapówek (od 200
do tysiąca złotych) - w zamian za lepszą opiekę nad pacjentami czy przedłuŜenie ich pobytu w
szpitalu, w którym pracuje. Na udokumentowanie czeka kolejnych kilkadziesiąt przypadków
domniemanej korupcji profesora.
W ujęciu chirurga wzięło udział czterech policjantów w cywilu. Scenariusz tej operacji policja drobiazgowo
uzgodniła z prokuraturą, aby uniknąć medialnej afery, jaka towarzyszyła widowiskowemu aresztowaniu przez CBA
warszawskiego kardiochirurga Mirosława G. ze szpitala MSWiA. Jacek S. został więc wyprowadzony z domu w
Psarach pod Będzinem nad ranem przez czterech policjantów w cywilu. Nie załoŜono mu kajdanek. Lekarz był
kompletnie zaskoczony.
Sprawą profesora S. od października zeszłego roku zajmował się wydział przestępczości gospodarczej Komendy
Miejskiej Policji w Sosnowcu. - Łapówki były wręczane w czasie leczenia, ale teŜ po jego zakończeniu - mówi
Katarzyna Paluch, szefowa Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu.
Pierwszy sygnał w sprawie łapówek, które S. miał brać od pacjentów, trafił do studentów z sosnowieckiej szkoły
Humanitas, prowadzących antykorupycyjny telefon zaufania. - Nasz informator, który przedstawił się jako pacjent
profesora, powiedział, Ŝe S. Ŝądał od osób oczekujących na operacje od 800 do 2,5 tys. złotych - mówi Michał
Kaczmarczyk.

Te informacje studenci przekazali policji. Prawdopodobnie było teŜ jednak jeszcze jedno informacji obciąŜających
profesora. Jak się dowiedzieliśmy, w szukaniu "kwitów" na niego miał pomagać "ktoś z kierownictwa"
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Jacek S. jest tam szefem oddziału Kliniki Chirurgii
Ogólnej i Koloproktologicznej. W środowisku lekarskim uznawany jest za jednego z najwybitniejszych w kraju
specjalistów zajmujących się leczeniem nowotworów jelita grubego.

Wczoraj po południu złoŜył zeznania. Policjanci wzięli od profesora odciski palców i zrobili mu zdjęcia. Dziś sąd
zdecyduje o losie lekarza - grę wchodzi areszt, kaucja lub dozór policyjny. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Czy sprawa profesora S. to przypadek, czy efekt wojny, którą minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał
korupcji wśród lekarzy?

Lekarze z oddziału chirurgii ogólnej i koloproktologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w
Sosnowcu w gabinecie prof. Jacka S. zamiast swojego szefa zastali wczoraj przeszukujących jego biurko
policjantów. - To szok, zarzuty są niejasne. Profesor jest dla mnie przykładem świetnego specjalisty i nauczyciela
- mówił nam jeden z podwładnych profesora, kategorycznie odmawiając podania nazwiska.Wczoraj w szpitalu nikt
nie był specjalnie rozmowny. - Kompletne zaskoczenie - powtarzał tylko zastępca dyrektora ds. lecznictwa dr
Andrzej Pióro. - Nic nie wiedziałem.

Dyrektor szpitala Zbigniew Swoboda przebywa na urlopie. 9 marca na ręce marszałka województwa śląskiego
złoŜył dymisję. - Stwierdził w piśmie, Ŝe nie czuje odpowiedniego wsparcia swoich działań jako dyrektora -
relacjonuje Grzegorz Szpyrka wicemarszałek odpowiedzialny za ochronę zdrowia. - Chcę się z nim spotkać, Ŝeby
wyjaśnić szczegóły.Swoboda od wielu miesięcy był skonfliktowany z prof. S. Zarzucał mu generowanie strat na
oddziale i podawał konkretne liczby. W 2004 roku kierowany przez Jacka S. oddział miał prawie 3,5 mln zł.
długów, zaś rok później ponad 1,5 mln zł więcej.

Lista dyrektorskich zarzutów wobec profesora liczyła kilkanaście punktów. Była m.in. mowa o wpływaniu
profesora na wynik przetargu, wygranego przez jedną z firm sprzedających szpitalowi sprzęt. Twarde zarzuty
dotyczące korupcji wówczas nie padły, a sam profesor mówił: - Od 30 lat jestem chirurgiem. Zawsze kierowałem
się dobrem pacjenta. Sugerowanie, Ŝe miałem wpływ na przetargi albo na branie łapówek z tego tytułu jest dla
mnie bolesnym pomówieniem.

Jego podwładni, ze strachu przed dyrektorem anonimowo, cały czas oczyszczali prof. S. ze stawianych mu
zarzutów. - Chirurgia na tym poziomie jest deficytowa i będzie. Do nas trafiają najtrudniejsze przypadki, chorzy,
których nikt nie chce leczyć - wyjaśniali.



Dyrektor Swoboda najpierw zawiesił Jacka S. w funkcji ordynatora, a potem zwolnił profesora dyscyplinarnie z
pracy, chociaŜ protestował Związek Zawodowy Lekarzy. (Profesor S. został nawet wybrany na przewodniczącego
szpitalnej organizacji związkowej.)W DZ pisaliśmy o problemach chirurga. W obronie Jacka S. stanęło wówczas
wielu lekarzy oraz pacjentów, wdzięcznych za uratowanie Ŝycia. Profesor znalazł się nawet na liście wyborczej PSL
do sejmiku.Po kilku tygodniach, po ciuchutku, wrócił na stanowisko p. o. ordynatora swego dawnego oddziału i
jak dziś mówi dyrektor Pióro czekał na rozpisanie konkursu. Wczoraj wybuchła afera.

Profesor S. pełni odpowiedzialną funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. chirurgii nic więc dziwnego, Ŝe dobijali
się do niego pacjenci z całego województwa. Dla wielu był ostatnią deską ratunku.Prokuratura ma zeznania
dwunastu osób, które przyznały, Ŝe wręczały chirurgowi łapówki. Przede wszystkim w trakcie leczenia, ale i po.
Następnych kilkadziesiąt osób ma składać zeznania.Do przekazywania kopert dochodziło w gabinecie profesora.
Mówił rodzinom, Ŝe nic nie chce, ale ostatecznie nie oddawał pieniędzy - wyjaśnia Katarzyna Paluch, szefowa
Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu. Padają sumy 200, 300 i raz 1000 złotych.

Prokurator Paluch zdecydowanie odmawia podania informacji o tym od kogo policja dowiedziała się o łapówkach.
Nieoficjalnie mówi się, Ŝe informatorem był ktoś ze ścisłego kierownictwa szpitala. Jednocześnie zatrzymanie prof.
S. jako swój sukces odtrąbili... studenci z sosnowieckiej WyŜszej Szkoły Humanitas, którzy prowadzili
antykorupcyjny telefon zaufania. To do nich w październiku zeszłego roku zadzwonił pacjent, od którego
pieniądze miał wyłudzić prof. S. - Napisałem notatkę na ten temat, która trafiła do Komendy Policji - przyznaje
Michał Kaczmarczyk, rzecznik tej szkoły.
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