
Monitoring szpitali i zakładów psychiatrycznych 

Standardy CPT 

Zapobieganie złemu traktowaniu  

1. Personel pomocniczy (m. in. sanitariusze) – dobór, szkolenie, zakres obowiązków, 
podleganie personelowi medycznemu. Obecność tego personelu w dzień i w nocy (w 
weekendy).  

2. Umieszczanie najbardziej narażonych pacjentów, np. upośledzonych umysłowo lub 
zaburzonych nieletnich w odosobnieniu od dorosłych pacjentów. Procedury ochrony.  

3. Kontrole ze strony przełożonych (częstotliwość i zakres kontroli). Czy personel miał 
szkolenie w zakresie przeciwdziałania złemu traktowaniu?  

4. Czy bezpieczeństwo pacjentów jest odpowiednio zrównoważone z procesem terapii?  

5. Badanie regulaminów pod kątem stwarzania/eliminowania napięcia między personelem a 
pacjentami (np. karanie za ucieczkę pacjenta – formalne i nieformalne).  

Warunki życia i leczenia pacjentów  

1. Odpowiednie jedzenie, ogrzewanie, ubranie, właściwe leki – jako obowiązek państwa. 
Także oświetlenie i wentylacja oraz utrzymywanie szpitala w zadowalającym stanie; 
spełnianie wymogów higienicznych. Odpowiednia przestrzeń życiowa („zagęszczenie” w 
salach). 

2. Czy pomieszczenia dla pacjentów dostarczają stymulacji wzrokowej? Dekoracja, 
wyposażenie pomieszczeń w szafki i stoliki obok łóżek, możliwość przechowywania rzeczy 
osobistych (fotografie, listy). Czy jest miejsce w którym pacjenci mogą trzymać swoje rzeczy 
pod kluczem?  

3. Toalety – czy umożliwiają załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji siedzącej (nie 
tylko dla osób starszych czy niepełnosprawnych). Czy pacjenci leżący (niewstający) mają 
zapewnioną odpowiednią opiekę – także w zakresie środków higieny osobistej?  

4. Czy pacjenci przebywają także w porze dziennej w piżamach (koszulach nocnych) lub 
dresach? Czy garderoba jest zindywidualizowana?  

5. Posiłki – jakość, pora, temperatura. Czy można je spożyć za stołem i przy pomocy 
sztućców. Potrzeby niepełnosprawnych przy żywieniu (karmienie i nie tylko).  

6. Wielkość oddziałów, grup terapeutycznych, liczba pacjentów w salach lub pokojach. 
Dostęp do sal versus obowiązek przebywania pacjenta w ciągu dnia w grupie. 

Leczenie  

7. Plan leczenia indywidualnego pacjenta. Czy leczenie(rehabilitacja) uwzględnia kontakt ze 
sztuką, muzyką, sportem? Dostęp do pomieszczeń rekreacyjnych i możliwość codziennych 
ćwiczeń na świeżym powietrzu. Czy istnieje możliwość pracy (choćby w ramach terapii 
zajęciowej)? Czy tylko leczenie farmakologiczne?  

8. Czy istnieje terapia elektrowstrząsowa? Jeśli tak, to jak jest rejestrowana, czy stosuje się ją 
wraz ze środkami znieczulającymi i rozluźniającymi mięśnie? Czy jest stosowana w osobnym 
pomieszczeniu (i czy ono służy tylko do tego)?  

9. Kontrole stanu zdrowia pacjentów i ich regularność.  

10. Dostęp pacjenta do własnych akt i dokumentacji medycznej.  

11. Czy – w przypadku leczenia za zgodą pacjenta – ma on możliwość odmowy poddania się 
leczeniu lub jakiejkolwiek interwencji lekarskiej? (Np. stosowanie terapii wstrząsowej jako 
„terapii w czasie snu”) i odpowiednie odnotowanie tego w dokumentacji medycznej.  
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12. Udzielanie pacjentowi informacji o leczeniu post factum.  

Personel  

13. Liczba członków personelu (psychiatrzy, lekarze ogólni, pielęgniarki, psychologowie, 
terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni itp.).  

14. Czy pielęgniarki mają odpowiednie kwalifikacje do postępowania z pacjentami w zakresie 
psychiatrii? Czy więcej terapii socjalnej czy farmakologicznej?  

15. Kwestia nawiązania autentycznych relacji terapeutycznych między personelem a 
pacjentami. Czy istnieją pacjenci zaniedbani lub nie rokujący poprawy?  

16. Czy różne kategorie personelu mają okazję do regularnych spotkań w celu budowania 
zespołu – wymiany doświadczeń, omówienia leczenia pacjentów i codziennych problemów? 
Czy personel ma wsparcie osób z zewnątrz? (badaczy, studentów, wolontariuszy itp.)?  

Środki przymusu  

17. Czy stosowanie środków przymusu jest jasno określone? Czy są one stopniowane – od 
polecenia ustnego poprzez użycie siły fizycznej i dopiero środków przymusu?  

18. Czy personel jest szkolony w zakresie niefizycznych jak i manualnych technik kontroli 
pobudzonych i gwałtownych pacjentów?  

19. Czy użycie środków przymusu (pasów, kaftana bezpieczeństwa itp.) jest zawsze 
konsultowane z lekarzem i czy wyraża on na to zgodę? Jak długo te środki są stosowane (czy 
tylko na czas niezbędny i czy miało to uzasadnienie terapeutyczne)? [Często stosowane są 
powyżej 1 dnia i nie ma to uzasadnienia terapeutycznego]. 

20. Czy stosuje się odosobnienie pacjenta? Czy jest to forma kary?  

21. Istnienie rejestru stosowania środków przymusu bezpośredniego (dokładność wpisu o 
okolicznościach i czasie stosowania środków przymusu, także w indywidualnych aktach 
pacjenta).  

Gwarancje a przymusowe umieszczenie  

22. Postanowienie sądu o umieszczeniu bez zgody pacjenta – czy istnieją np. broszury 
wręczane pacjentom opisujące zasady obowiązujące na terenie szpitala oraz prawa pacjenta?  

23. Czy istnieje procedura zażaleniowa do wyraźnie oznaczonego organu? Czy jest 
możliwość poufnego kontaktowania się z odpowiednią władzą poza szpitalem?  

24. Jak wygląda kontakt pacjenta ze światem zewnętrznym – korespondencja, dostęp do 
telefonu, odwiedzanie rodziny i znajomych? Czy adwokat ma poufny dostęp do pacjenta?  

25. Czy sędzia lub inny niezależny organ wizytuje szpital? Czy przeprowadza z pacjentami 
rozmowy na osobności i przyjmuje (rozpatruje) skargi od nich? Czy ma prawo wydawania 
zaleceń?  

26. Czy jest przeprowadzana regularna weryfikacja medyczna stanu zdrowia pacjentów 
umieszczonych na czas nieoznaczony? Czy pacjent ma prawo żądania przeprowadzenia 
takiego przeglądu?  

27. Czy istnieje problem pacjentów, którzy przebywają w szpitalu ze względów społecznych 
a nie medycznych? (Np. wyzdrowieli a nie mają dokąd się udać).  

28 Czy na poziomie systemu (ministerstwa) planuje się zmianę dużych szpitali w kierunku 
mniejszych wspólnot (deinstytucjonalizację)? 
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