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dr Ewa Król 

PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA W SZPITALACH 

PSYCHIATRYCZNYCH 

 

„Sprawcy czynów zabronionych internowani w szpitalach psychiatrycznych mają to 
nieszczęście, że stoją na pograniczu dwóch ministerstw – zdrowia i sprawiedliwości – i 
żadne, tak do końca, ich nie chce. Stąd braki w prawodawstwie, braki finansowe, zawiłe 
rozliczenia ośrodków i oddziałów  – ministerstwo czy NFZ. A chodzi przecież tylko o 
grupę około 2000 osób, co w skali całego kraju jest niewątpliwie kropelką. Z uwagi 
jednak, że o kulturze prawnej kraju świadczy przede wszystkim zainteresowanie takimi 
„kropelkami”, cieszę się bardzo z [tej] inicjatywy”.  

W niniejszym opracowaniu Autorka przytoczyła ze swojej pracy doktorskiej kilka uwag 
własnych na temat praw pacjenta, praw pacjenta w psychiatrii i wniosków dotyczących 
stosowania internacji. 

W odrębnym linku znajduje się także Ustawa dotycząca internowanych obowiązująca w 
Niemczech w Landzie Essen, z którą warto się zapoznać w kontekście monitorowania 
szpitali psychiatrycznych. W Niemczech o poczytalności mówi prawo federalne. 
Ustawa zdaniem Autorki jest jasna, wnikliwa i klarowna – powinna stanowić wzór dla 
polskiego Ustawodawcy.  

Prawa pacjenta 

Główny cel koncepcji idei praw pacjenta to podkreślenie szczególnego charakteru 
społecznej i prawnej sytuacji człowieka, występującego w roli pacjenta, w stosunku do 
podmiotów udzielających interwencji medycznych oraz w oczach całego społeczeństwa 
[Boratyńska, Konieczniak 2001]. 

Stopień realizacji praw pacjenta jest zależny wprost od stopnia poziomu realizacji praw 
człowieka. Unormowania praw pacjenta muszą odpowiadać międzynarodowym 
standardom określonym na polu praw człowieka [Karkowska 2004].  

Prawa pacjenta nie są czymś danym przez prawodawcę, ale są wynikiem procesu 
powstawania, przebiegającego stopniowo, od świadomości potrzeby ochrony przed 
„wielowiekowym paternalizmem”, konsekwencjami postępu medycyny i biologii oraz 
zachodzącymi procesami społeczno – ekonomicznymi, poprzez potrzebę utrwalania tej 
ochrony do „kodyfikacji” praw pacjenta i możliwości korzystania z nich, jako 
ostatecznego pragmatycznego aspektu uzasadnienia rozwoju tych praw [Blahoz 1989].  

Ustanowienie i popieranie rozwoju katalogu praw pacjenta nie rozwiązuje jeszcze 
problemu. Z punktu widzenia pacjenta przyznanie mu praw stawia go w roli podmiotu 
prawa, lecz z punktu widzenia pracowników służby zdrowia faktycznie pacjent może 
być nadal przedmiotem „paternalistycznej” ochrony lub przedmiotem nadużyć. 
Pracownicy służby zdrowia przede wszystkim mają określone powinności wobec 
pacjenta, a są to również powinności wobec społeczeństwa. Z tego punktu widzenia 
pracownicy służby zdrowia muszą swoje powinności dotyczące realizacji praw pacjenta 
traktować jako społecznie ważną funkcję. Na straży wypełnienia tej funkcji stoi władza 
państwowa i opinia społeczna [Karkowska 2004].  
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Ostatnie dziesięciolecie wskazuje na znaczące i stale rosnące zainteresowanie prawami 
pacjenta, a z drugiej strony świadczy o trudnościach związanych z określeniem zakresu 
tych praw. W literaturze zachodnioeuropejskiej, obok terminu „prawa pacjenta„ i 
„prawa człowieka”, używa się często określenia „autonomia pacjenta”. „Odkrycie 
autonomii” pacjenta oceniane jest często jako najcenniejsze ze zjawisk w etyce 
medycznej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci [Hoerni 1991].  

Rozwój wydarzeń w zakresie działań etycznych, deontologicznych i prawnych 
doprowadził ostatecznie do sytuacji, gdy stosunki między pacjentem a służbą zdrowia, 
głównie lekarzem, nie są pozostawione obyczajowości społecznej, etyce zawodowej czy 
swobodnie zawieranym umowom między pacjentem a lekarzem, lecz stają się 
przedmiotem regulacji prawnej. Stąd też w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny 
rozwój „podgałęzi” systemu prawnego „prawa medycznego” regulującego relacje 
między pacjentem a osobami i instytucjami, które udzielają świadczeń zdrowotnych 
różnego rodzaju. Wzrasta liczba obowiązków spoczywających na pracownikach 
medycyny. Ostatecznie można stwierdzić, że wejście w użycie terminu prawa pacjenta 
nadało stosunkom pacjenta z lekarzem, zespołem medycznym nowy wymiar 
[Boratyńska, Konieczniak 2001].  

Główny cel koncepcji idei praw pacjenta to podkreślenie szczególnego charakteru 
społecznej i prawnej sytuacji człowieka, występującego w roli pacjenta, w stosunku do 
podmiotów udzielających interwencji medycznych oraz w oczach całego społeczeństwa 
[Boratyńska, Konieczniak 2001]. 

Stopień realizacji praw pacjenta jest zależny wprost od stopnia poziomu realizacji praw 
człowieka. Unormowania praw pacjenta muszą odpowiadać międzynarodowym 
standardom określonym na polu praw człowieka [Karkowska 2004].  

Prawa pacjenta nie są czymś danym przez prawodawcę, ale są wynikiem procesu 
powstawania, przebiegającego stopniowo, od świadomości potrzeby ochrony przed 
„wielowiekowym paternalizmem”, konsekwencjami postępu medycyny i biologii oraz 
zachodzącymi procesami społeczno – ekonomicznymi, poprzez potrzebę utrwalania tej 
ochrony do „kodyfikacji” praw pacjenta i możliwości korzystania z nich, jako 
ostatecznego pragmatycznego aspektu uzasadnienia rozwoju tych praw [Blahoz 1989].  

Ustanowienie i popieranie rozwoju katalogu praw pacjenta nie rozwiązuje jeszcze 
problemu. Z punktu widzenia pacjenta przyznanie mu praw stawia go w roli podmiotu 
prawa, lecz z punktu widzenia pracowników służby zdrowia faktycznie pacjent może 
być nadal przedmiotem „paternalistycznej” ochrony lub przedmiotem nadużyć. 
Pracownicy służby zdrowia przede wszystkim mają określone powinności wobec 
pacjenta, a są to również powinności wobec społeczeństwa. Z tego punktu widzenia 
pracownicy służby zdrowia muszą swoje powinności dotyczące realizacji praw pacjenta 
traktować jako społecznie ważną funkcję. Na straży wypełnienia tej funkcji stoi władza 
państwowa i opinia społeczna [Karkowska 2004].  

Ostatnie dziesięciolecie wskazuje na znaczące i stale rosnące zainteresowanie prawami 
pacjenta, a z drugiej strony świadczy o trudnościach związanych z określeniem zakresu 
tych praw. W literaturze zachodnioeuropejskiej, obok terminu „prawa pacjenta„ i 
„prawa człowieka”, używa się często określenia „autonomia pacjenta”. „Odkrycie 
autonomii” pacjenta oceniane jest często jako najcenniejsze ze zjawisk w etyce 
medycznej na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci [Hoerni 1991].  

Rozwój wydarzeń w zakresie działań etycznych, deontologicznych i prawnych 
doprowadził ostatecznie do sytuacji, gdy stosunki między pacjentem a służbą zdrowia, 
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głównie lekarzem, nie są pozostawione obyczajowości społecznej, etyce zawodowej czy 
swobodnie zawieranym umowom między pacjentem a lekarzem, lecz stają się 
przedmiotem regulacji prawnej. Stąd też w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny 
rozwój „podgałęzi” systemu prawnego „prawa medycznego” regulującego relacje 
między pacjentem a osobami i instytucjami, które udzielają świadczeń zdrowotnych 
różnego rodzaju. Wzrasta liczba obowiązków spoczywających na pracownikach 
medycyny. Ostatecznie można stwierdzić, że wejście w użycie terminu prawa pacjenta 
nadało stosunkom pacjenta z lekarzem, zespołem medycznym nowy wymiar 
[Boratyńska, Konieczniak 2001] 

Prawa pacjenta w psychiatrii 

Psychiatria, z uwagi na szczególne relacje między personelem a pacjentami, 
wkraczająca w najbardziej intymne sfery człowieka, jego wolności i autonomię, 
wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na przestrzeganie praw człowieka, pacjenta, 
pacjenta psychiatrycznego.  

Osoba chora psychicznie w szpitalu psychiatrycznym może przebywać długo, czasem 
kilka, a zdarza się, że kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat. Pojawia się więc wówczas 
poważny problem instytucjonalizmu, czyli przebywania chorego w „instytucji totalnej”, 
jaką jest szpital. W „instytucji totalnej”, czyli – „oderwanej od realnego życia 
społecznego, zorganizowanej w sposób surowo hierarchiczny, ograniczającej swobodę 
działania, uniemożliwiającej własną aktywność i pozbawiającej niezbędnego dopływu 
bodźców” [ Wing, Brown 1970]. 

Dalsze konsekwencje przebywania w instytucji takiego rodzaju to „zanikanie zdolności 
do odgrywania ról społecznych, zawężenie zainteresowań, zubożenie związków 
emocjonalnych, zmniejszenie aktywności, brak planów na przyszłość i ambicji 
życiowych i brak dbałości o wygląd zewnętrzny” [Goffman 1961]. Instytucjonalizm ( 
inne określenie to choroba szpitalna, hospitalizm), w nasileniu swego rozwoju i 
objawów zależy od „stopnia nasilenia wyżej wymienionych negatywnych cech 
instytucji, czasu jej oddziaływania i cech osobowości człowieka przebywającego w 
takich warunkach. Szczególnie podatni na instytucjonalizm są chorzy na schizofrenię” 
[Wing 1970].  

Problem choroby szpitalnej dodatkowo podnosi wagę i znaczenie pracy nad 
przestrzeganiem praw pacjenta, zachowania jego autonomii i poprzez to jego 
aktywności, dbałości o własne sprawy. Jest to czynnik bardzo ważny nie tylko etycznie, 
ale również terapeutycznie. Poza mobilizacją pacjenta, z czasem też jego środowiska, 
zmienia postawę personelu. Natomiast świadoma aktywność grup zawodowych służby 
zdrowia niewątpliwie ma duże znaczenie w tym, by szpitale psychiatryczne nie były 
instytucjami totalnymi [Falicki 1994; Masiak 2000].  

Wymaga to niewątpliwie podjęcia decyzji o „przyszłości psychiatrii”. Wielu 
naukowców i klinicystów opowiada się za modelem łączenia postępów psychiatrii 
biologicznej z działaniami mającymi na celu rozwiązywanie konkretnych problemów 
życiowych, środowiskowych i społecznych pacjentów. Zwraca się przy tym uwagę, że 
nie może to być kontynuacja modelu dyrektywnego. Najbardziej światły psychiatra, 
działający w optymalnych warunkach, nie ma tytułu wiedzy, ani żadnego innego, aby 
wybierać lub modyfikować drogi życia drugiego człowieka [English 1992; Hartman 
1992].  

Oprócz takich, wydaje się bardzo wszechstronnych i realistycznych poglądów, w 
psychiatrii znajdują się zwolennicy nieco odmiennych, filozoficznych. Wartym 
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przytoczenia są np. poglądy D.Freedmana (1992), który dokonał szczegółowego 
przeglądu psychiatrii na przestrzeni ostatnich 150 lat. Autor przyznaje badaniom 
biologicznym „status niezbędności” a jednocześnie podkreśla aktualność poglądów A. 
Meyera (1928) o jedności psychobiologicznej człowieka i o tym, że nie ciało określa 
potrzeby ducha. D. Freedman przypomina przy tym odwieczny dylemat ontologiczny, 
że fenomen życia, w tym byt człowieka, pozostają w swej istocie stale jednakowo 
niepojęte. W tej sytuacji wiedza o naturze człowieka nabiera szczególnego relatywizmu. 
Postęp nauki odsłania bowiem jedynie coraz to nowe obszary i aspekty egzystencji w 
zmieniających się historycznie warunkach kulturowych, a nie odsłania istoty człowieka. 
Z tych pozycji autor najwyższy priorytet przyznaje prawu człowieka do poszukiwania 
szczęścia. Niejako wyjściowym warunkiem jest tutaj poziom indywidualnej sprawności 
psychofizycznej człowieka, a pierwszym obowiązkiem i przywilejem psychiatrii i 
psychiatry jest wiedzieć to, co realnie możliwe w kondycji człowieka i pomagać mu w 
jego zmaganiach o szczęście ( Freedman 1992; Meyer 1928).  

Etyczne rozważania i dylematy dotyczące psychiatrii nie ominęły także Kościoła. Z 
uwagi na dość ortodoksyjne i niechętne podejście do osób z zaburzeniami psychicznymi 
części duchowieństwa, szczególnie w zakresie problemu samobójstw, psychiatrzy z 
własnej inicjatywy rozpoczęli spotkania z przedstawicielami największych systemów 
religijnych świata. Gospodarzem pierwszego z nich był Jan Paweł II w Watykanie, w 
dniu 04.01.1993r. [Rutkowski, Gordon 1993]. W swoim posłaniu Ojciec Święty 
eksponował pilną potrzebę konstruktywnego dialogu między nauką i religią dla dobra 
rozświetlenia tajemnicy człowieka w pełni. Mówiąc o świadomości działań w obronie 
wolności i praw człowieka powiedział „Człowiek tylko wtedy jest wolny, kiedy wie, co 
ta wolność oznacza” [Papież Jan Paweł II,1993].  

Aktualny prąd rozwoju ustawodawczego i społecznego praw człowieka i pacjenta 
sprawia, że w psychiatrii musi dojść do zmiany modelu opiekuńczego, paternalistyczno 
– samarytańskiego, gdyż poziom rozwoju psychiatrii, oddziaływań 
psychoterapeutycznych, jest na tyle głęboki, by zmienić podejście do chorych 
psychicznie, a ich integracja ze społeczeństwem stała się pełna i adekwatna do ich 
ludzkich i obywatelskich potrzeb i możliwości [Rutkowski, Gordon 1994; 
Sokołowska,Szymańska 1994].  

Zgodnie z tymi humanistycznymi tezami, już w latach pięćdziesiątych najpierw w 
Anglii, potem w USA i innych państwach, parlamenty wprowadziły kompleksowe 
regulacje prawne wyznaczające ramy nowej integracji chorych psychicznie i psychiatrii 
ze społeczeństwem [Rutkowski, Gordon 1994]. W Polsce dzieje się tak od 1994r. 
Uchwalenie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego to milowy krok w ustanawianiu 
przepisów o chorych psychicznie i ich prawach. Aktualnie wymagają one jedynie 
„internalizacji”, czyli stania się nie tylko martwym przepisem, ale wdrażanie ich „też z 
potrzeby serca” oraz stopniowej, ale nieuniknionej zmiany w kierunku zmiany postawy 
osób z zaburzeniami psychicznymi na aktywniejszą i bardziej świadomą w działaniach 
o swoje prawa. 

 

Problemy dotyczące pacjentów sprawców czynów zabronionych, wobec 
których stosowany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia 
w szpitalu psychiatrycznym 

Pozwoliłam sobie przytoczyć tu niektóre z wniosków mojej pracy doktorskiej 
dotyczącej praw osób internowanych w zestawieniu z Holandią, Niemcami i Anglią.  
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1. Polskie przepisy dotyczące stosowania środków zabezpieczających różnią się istotnie 
w zakresie sformułowań teoretycznych i skutków prawno-medycznych od przepisów 
krajów Unii Europejskiej oraz prawa ogólnounijnego w zakresie : 

1.2. wskazań do stosowania środków zabezpieczających, 

1.3.zakresu możliwych do zastosowania środków zabezpieczających,( długość 
stosowania środka zależna od powagi czynu, nie bezterminowa w każdym wypadku, 
zasada proporcjonalności kary)  

1.4. warunków realizacji środków zabezpieczających, (brak w Polsce psychiatrii 
sądowej środowiskowej)  

1.5. Niski poziom możliwości podtrzymania i rozwoju więzi społecznych (Stosowanie 
tylko form zamkniętych, często bardzo odległych od domów, brak przepustek – które 
posiadają i więźniowie i pacjenci ogólnopsychiatryczni). W krajach badanych przeze 
mnie internowany bez kilku bezproblemowo spędzonych   przepustek nie zostanie 
zwolniony z zakładu zamkniętego. Przepustka to nie tylko  nagroda, to terapia!!! 

2. Osoby w Polsce, wobec których stosowany jest środek zabezpieczający w postaci 
umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, dyskryminowane są w 
zakresie przysługujących im praw człowieka,  pacjenta  oraz  osoby pozbawionej 
wolności poprzez:  

2.1. brak uregulowań dotyczących przerw w odbywaniu internacji, które mają inni 
pacjenci oraz więźniowie 

2.2. obowiązek wykonywania prac porządkowych na rzecz ośrodka internacji, 
(sprzątanie pomieszczeń - zawarte w regulaminie, obowiązek nieistniejący  w żadnym 
ze szpitali somatycznych) 

2.3. brak szczegółowego unormowania obowiązku poddawania się leczeniu i terapii a 
prawa do odmowy 

3.  brak niezależnych systemów odwoławczych. (Internowany może odwołać się tylko 
do sądu, który orzekł internację. Jakiekolwiek próby odwoływania się pacjentów 
kończyły się skierowaniem sprawy do w/w sądu) 

4. W Polsce istotnie częściej niż w innych krajach UE stosuje się internację w 
zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, natomiast czas pobytu pacjenta w ramach 
takiej internacji jest krótszy w porównaniu z innymi krajami. ( Brzmi to niepokojąco – 
najkrótsza terapia, przy braku leczenia sądowego ambulatoryjnego, nadzoru lekarskiego 
czy kuratorskiego po opuszczeniu szpitala). 

5. Brak jasnych zasad prowadzi do dramatycznego  zróżnicowania czasokresu internacji 
w różnych ośrodkach, (średnia internacja – od roku w jednym zakładzie  do 7 lat w 
innym) 

6. System przenoszenia pacjentów pomiędzy zamkniętymi ośrodkami o różnym stopniu 
zabezpieczenia w celu „prowizorycznego zastąpienia”  nieistniejącej w Polsce 
sądowej psychiatrii środowiskowej.  

7. Uchylenie internacji w Polsce w każdym przypadku przerywa proces  terapeutyczny. 
Opieką obarcza się rodzinę. Wymiar sprawiedliwości nie podejmuje żadnych działań 
typu nadzoru kuratorskiego na zwalnianymi internowanymi.  
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WYWIAD DOTYCZĄCY PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA W 

SZPITALACH PSYCHIATRYCZNYCH 

 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA (rozmowa z dyrektorem szp itala, 
personelem kuchni, pralni itp., obserwacje własne) 

Charakter jednostki (szpital psychiatryczny czy oddział w szpitalu ogólnym, pełna 
nazwa, adres) 

Wielkość placówki (ilość łóżek, oddziałów) 

Rejon obsługiwany przez szpital/oddział. 

W przypadku oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym osobny dział przyjęć, 
m.in. z gabinetem przyjęć dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym 
zagrażających bezpośrednio sobie lub innym).  

1.1. Położenie  

Miasto ,wieś. 

Odległość od centrum miasta. Dojazd. 

Piętro, na którym znajduje się oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym. 

Teren rekreacyjny wokół szpitala, dostęp oddziału do terenu przeznaczonego na cele 
terapeutyczno – rekreacyjne. 

1.2 Stan techniczny budynków (bądź budynku) 

Rok budowy, ostatni remont, stan tynków i dachów. 

Izolacja budynków, ogrzewanie, ciepła woda. 

Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Stan instalacji elektrycznej (m.in.umieszczenie 
wypustów instalacji elektrycznej na odcinkach obserwacyjnych oddziałów poza salami, 
w pozostałych salach tylko wyłączniki oświetlenia, pozostałe na zewnątrz tych pokoi.) 

1.3  Kuchnia i pralnia 

Stan techniczny kuchni i pralni (wyposażenie, ciąg sanitarny) bądź korzystanie (w jakiej 
formie) z usług zewnętrznych.  

1.4.Plan ewakuacyjny  - wyjścia ewakuacyjne, ich czytelność dla pacjentów.  

2. Oddziały psychiatryczne – (rozmowa z dyrektorem szpitala, ordynatorem, 
pielęgniarką oddziałową) 

2.1  Czy posiadają: 

a) Dostęp do terenu przeznaczonego na cele terapeutyczno – rekreacyjne 

b) Pomieszczenia terapeutyczno – rehabilitacyjne oraz  salę dziennego pobytu z 
jadalnią  

c) Zabezpieczenie drzwi wejściowych w sposób uniemożliwiający 
niekontrolowane opuszczenie oddziału 

d) odpowiednie zabezpieczenie okien przed możliwością otwarcia ich przez 
pacjentów, oszklenie od wewnątrz szkłem bezpiecznym. 
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e) Konstrukcję drzwi w salach pacjentów umożliwiających otwieranie się drzwi na 
zewnątrz, bądź budowę uniemożliwiającą zablokowanie drzwi od wewnątrz 

2.2 Ponadto czy oddziały posiadają: 

a) wydzielone odcinki obserwacyjno – diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne 

b) w części obserwacyjnej jednoosobową separatkę o  powierzchni co najmniej 12 
m2, spełniającą następujące wymagania: 

− odpowiednie masywne drzwi z okienkiem obserwacyjnym i odpowiednim 
systemem zamykania, 

−  gładkie ściany i podłogi, jasne, wyłożone wykładziną oporną na zniszczenie 

− oświetlenie przez bezpieczne okno nad drzwiami; lampka i żarówka powinny 
być dostępne wyłącznie od zewnątrz pokoju. 

− kanał wentylacji grawitacyjnej niedostępny dla osoby izolowanej 

−  ogrzewanie podłogowe lub grzejniki w zabezpieczonej wnęce’ 

− własne pomieszczenie higieniczno – sanitarne z wyposażeniem odpornym na 
umyślone zniszczenia, 

− materac niepalny, odporny na niszczenie, 

−  system telewizji przemysłowej z niedostępną, zabezpieczoną kamerą, 

3. Warunki życia pacjentów (Rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami, 
obserwacje własne) 

3.1 Sale pacjentów 

a) ilość sal 

b) Ilość pacjentów w salach (liczba m2 na osobę) 

c) wyposażenie sal : 

− atmosfera, dekoracje, kolory, oświetlenie – elementy stymulacji wzrokowej 

−  szafki przyłóżkowe, możliwość przechowywania rzeczy osobistych 

−  zapewnienie dostępu do każdego łóżka z trzech stron 

− wyposażenie Sali w umywalkę z zimną i ciepłą wodą, dozownik na mydło i 
pojemnik na ręcznik jednorazowego użytku 

d) dostęp do sal w ciągu dnia 

3.2 Urządzenia sanitarne 

a) liczba toalet (na ilość osób)  

b) liczba umywalek, wanien natrysków (na ilość osób) 

c) urządzenia dla niepełnosprawnych 

d) rozdzielenie pomieszczeń – dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży 

e) zapewnienie prywatności  

f) czystość pomieszczeń 

g) sygnalizacja alarmowa 
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3.3 Spożywanie posiłków 

a) wygląd jadalni – wystrój, stoliki, krzesła 

b) wygląd talerzy, dostępność sztućców 

c) jakość, pora, temperatura posiłków 

d) karmienie osób niepełnosprawnych 

e) możliwość korzystania w okresie między posiłkami z lodówki, robienia herbaty 

f) dzienna stawka żywieniowa 

g) dostępność diet 

3.4 Odzież 

a) rodzaj odzieży w porze dziennej  

b) możliwość przechowywania i użytkowania własnej odzieży 

c) stan piżam, częstość zmiany  

d) dostęp do odzieży całorocznej, umożliwiającej pozostawanie poza budynkiem 
też zimą  

3.5 Pomieszczenia rekreacyjne  

a) dostępność do sali TV, prasy, biblioteki 

b) świetlica dla pacjentów 

c) możliwość korzystania z w/w w godzinach popołudniowych 

d) wyposażenie sali do terapii zajęciowej  

e) formy aktywności fizycznej – gimnastyka, spacery (niezależnie od pory roku), 
dostęp do sali gimnastycznej 

f) palarnia z prawidłowym wyciągiem w stosunku do ilości obecnej w niej osób 

g) pomieszczenie umożliwiające odosobnienie, modlitwę, kaplic 

4.  Personel (rozmowa z dyrektorem szpitala, ordynatorem, pielęgniarką 
oddziałową) 

4.1  

a) ilość lekarzy (specjalistów stażystów),  

b) pielęgniarek, ( w tym ze specjalizacją psychiatryczną) 

c) psychologów,  

d) terapeutów,  

e) pracowników socjalnych,  

f) pielęgniarzy,  

g) salowych,  

h) innych osób zatrudnionych i pracujących z 

i) pacjentami ( badacze, studenci, wolontariusze itp.). 

j) ilość personelu pracującego w weekendy 
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4.2 Czy personel podlega superwizji , ma spotkania typu grup Balinta 
przeciwdziałających zespołowi wypalenia zawodowego?  

5.  Pacjenci (rozmowa z dyrektorem szpitala, ordynatorem oddziału) 

5.1 Dane statystyczne 

a) ilość pacjentów, przeciętny czas hospitalizacji (czy uzależniony finansowo od 
NFZ) 

b) Liczba  przyjęć_ za zgodą; bez zgody - w trybie art. 22, 23, 24, 28, 29 Ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego,  

c) hospitalizacja  osób umieszczonych decyzją sądu celem internacji  

d) zasady hospitalizacji przewlekle chorych pacjentów 

e) zasady doboru pacjentów do oddziałów, sal. 

5.2. Kontakty zewnętrzne (rozmowa z pacjentami, pielęgniarkami, lekarzami, 
obserwacje własne) 

a) zasady swobodnego poruszania się po oddziale i poza nim  

b) dostęp do ubrania, płaszcza, butów, w tym ubrania całorocznego 

c) zasady odwiedzin 

d) korespondencja : dostęp, możliwości, ograniczenia 

e) telefony : dostęp, możliwości, ograniczenia, zachowanie prywatności. 

6. Opieka medyczna i pielęgniarska (rozmowy z dyrektorem szpitala, 

lekarzami, psychologami, terapeutami, pielęgniarkami, pacjentami, 

obserwacje własne). 

6.1 Możliwości terapeutyczne 

a) konsultacje, możliwość leczenia pozapsychiatrycznego,  

b) dostęp do leków somatycznych  

c) Personel lekarski – liczba na ilość pacjentów 

d) liczba lekarzy na dyżurze 

e) Personel pielęgniarski – liczba na ilość pacjentów,  

f) liczba pielęgniarek i personelu niższego na dyżurze 

g) braki personelu – jeżeli tak to jakiego i w jakim stopniu 

h) dostępność najnowszych metod leczenia, ograniczenia, płatności 

6.2 Plan leczenia indywidualnego pacjenta  

a) dostęp pacjenta do informacji, dokumentacji lekarskiej 

b) formy terapii poza farmakologiczną (jakie? kto prowadzi?). 

c) warunki prowadzenia leczenia zabiegami elektrycznymi ( wyrażenie zgody, 
znieczulenie ogólne, odrębna sala)  

d) kontrole stanu zdrowia pacjentów i ich regularność odnotowywana w 
dokumentacji szpitalnej   
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e) możliwość udzielania przepustek  

7.  Regulaminy (rozmowa z pacjentami, dyrektorem szpitala, lekarzami, 
pielęgniarkami, obserwacje własne, analiza dokumentów). 

7.1 Regulaminy  

a) zakres czynności jakie obejmują, czytelność, dostępność 

b) przez kogo i na jakiej podstawie zostały skonstruowane 

c) możliwości odwoławcze pacjentów 

d) Rzecznik Praw Pacjentów – ilość i charakter rozpatrywanych skarg 

7.2 Procedury postępowania w sytuacjach trudnych, wyjątkowych , np. kradzieże, 
oddalenie się pacjenta, agresja.  

8. Zapobieganie złemu traktowaniu (rozmowy z personelem, pacjentami) 

8.1 Personel pomocniczy  

a) personel pomocniczy – sanitariusze, ochrona : dobór, szkolenie, zakres 
obowiązków 

b) obecność powyższego personelu w pracy – w tym święta, weekendy 

c) bezpośredni nadzór – personel medyczny, kierownictwo firm ochroniarskich 

8.2 Postępowanie wobec pacjentów wymagających szczególnej ochrony 

a) sposoby selekcji i ochrony  pacjentów szczególnie narażonych – np. 
upośledzonych umysłowo, nieletnich 

b) kontrole przełożonych nad prawidłowym prowadzeniem powyższej ochrony . 

9. Stosowanie przymusu bezpośredniego: (rozmowa z personelem, pacjentami, 
analiza dokumentacji) 

9.1 Zasady  stosowania przymusu bezpośredniego 

a) znajomość zasad i wskazań, możliwości stopniowania stosowania ( od 
przytrzymania do zastosowania pasów bezpieczeństwa), prowadzenie szkoleń 
personelu 

b) dostępność odpowiedniej ilości personelu do zastosowania środków przymusu 
bezpośredniego – także w godzinach nocnych czy w weekendy 

c) możliwość stosowania użycia pasów bezpieczeństwa poza ogólnymi salami 
pacjentów 

9.2 Kontrola stosowania przymusu bezpośredniego 

a) prowadzenie kart unieruchomień  

b) kontrola lekarska i pielęgniarska nad unieruchomionym pacjentem 

c) długość stosowania środków przymusu 

d) zasadność stosowani środków przymusu zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia 
psychicznego 

e) stosowanie przymusu jako elementu terapii a nie kary . 
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10. Gwarancje a przymusowe umieszczenie  (rozmowa z dyrektorem szpitala i 
lekarzami, rozmowy z pacjentami, obserwacje własne, analiza dokumentów) 

10.1 Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta  

a) poinformowanie pacjenta o warunkach przyjęcia do szpitala bez zgody  

b) forma informacji – ustna, pisemna, , np. w formie broszur, zestawienia zasad i 
regulaminów 

c) powiadomienie kierownika instytucji o przyjęciu pacjenta bez zgody  

d) powiadomienie sądu o przyjęciu pacjenta bez zgody 

e) częstość występowania sytuacji, gdy kilkudniowe pozbawienie wolności jest 
niezasadne – sąd orzeka natychmiastowe zwolnienie pacjenta ze szpitala 

10.2 Kontrola i nadzór nad przebiegiem zatrzymania pacjenta w szpitalu 
psychiatrycznym bez jego zgody (sprawozdania kontroli sądowych) 

a) częstość wizyt sądowych , miejsce odbywania rozpraw sądowych, uczestnictwo 
pacjentów   

a) b)Sądowa kontrola legalności umieszczania i warunków przebywania 
(sprawozdania z przebiegu kontroli, zalecenia pokontrolne). 

b) ocena  współpracy z sądem 

11.  Zakaz pracy przymusowej (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, 

Pacjentami) 

a) wykonywanie pracy na rzecz szpitala  

b) wynagradzanie powyższej pracy  

c) możliwość występowania kary poprzez pracę.  

12.  Prywatność (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami, obserwacje 
własne) 

a) prowadzenie przez personel rozmów o sprawach pacjentów i ich rodzin w 
obecności innych  

b) możliwość przyjęcia odwiedzających i prowadzenia rozmów telefonicznych bez 
świadków  

c) zachowanie intymności i prywatności przy badaniach lekarskich  

d) wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych za  parawanem, nie publicznie.  

13. Własność (rozmowa z lekarzami, pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami, 
pacjentami) 

a) własne pieniądze pacjentów (emerytura, renta, zasiłek) 

b) pacjenci  bez dochodów 

c) Istnienie  swobodnej możliwości  dysponowania swoimi pieniędzmi 

d) posiadanie prywatnej własności na oddziale , ograniczenia 

e) wnoszenie przez pacjentów jakichkolwiek dodatkowych opłat.  
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f) zarządzanie majątkiem osób ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do 
podjęcia samodzielnych decyzji 

14.  Wolność i bezpieczeństwo osobiste (rozmowa z dyrektorem, lekarzami, 
pacjentami) 

a) Rozmiar zjawiska stosowania przymusu bezpośredniego.   

b) przeszkolenie personelu odnośnie stosowania przymusu, warunki szkolenia 

c) występowanie agresji  personelu w  stosunku do pacjentów (krzyk, obraźliwe 
słowa, groźby, bicie, obrażanie, upokarzanie) 

d) bezpieczeństwo osobiste lekarzy i pielęgniarek; sygnalizacja alarmowa; 
możliwość porozumiewania się (telefony, itp.). 

15.  Prawo do informacji (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami). 

15.1 znajomość przez pacjenta przyczyny przebywania w szpitalu, choroby, leków, 
ewentualnej długości hospitalizacji.  

15.2 znajomość przez pacjenta swoich praw.  

15.3  dostęp do dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta na jego prośbę.  

15.4 dostęp do informacji z  TV i prasy. 

15.5 znajomość personaliów i funkcji personelu (identyfikatory)  

16. Samorząd pacjentów (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami) 

16.1 skład samorządu 

16.2 udział i rodzaj podejmowanych decyzji 

17.  Wolność wyznania (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami, 
duchownym) 

a) wizyty księdza w szpitalu  

b) hospitalizacja  osób innego wyznania niż rzymskokatolickie. Warunki 
praktykowania przez nich religii.  

c) oznaki przymusu praktyk religijnych, np. uczestnictwa we mszy.  

d) ograniczenia stawiane osobie duchownej 

18.  Wybory (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami) 

Realizacja praw wyborczych.  

19.  Zakaz dyskryminacji (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami, 
obserwacje własne) 

a) sposób zwracania się personelu do pacjentów 

b) sytuacje gorszego traktowania niektórych pacjentów , przyczyny 
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Ośrodki i oddziały psychiatrii sądowej 

1. Spełnianie podstawowych warunków zabezpieczenia w zależności od badanego 
ośrodka czy oddziału (rozmowa z dyrektorem, ordynatorem, obserwacje własne) 

1.1 Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami podstawowego zabezpieczenia:  

1) stały nadzór nad sprawcami przebywającymi w zakładzie; 

2) drzwi i okna wyposażone w urządzenia uniemożliwiające sprawcom 
samowolne opuszczenie zakładu. 

 1.2 Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia 
powinny  spełniać wymagania określone powyżej, a ponadto: 

I.  są wyposażone w: 

a) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, 
okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy, 

b) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien; 

II) możliwość wydzielenia od 10-łóżkowych do 20-łóżkowych pododdziałów; 

III)  bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego; 

IV) zatrudniać  personel w liczbie, co najmniej dwukrotnie większej niż pojemność 
zakładu. 

1.3  Zakłady psychiatryczne dysponujące warunkami maksymalnego 
zabezpieczenia powinny spełniać  wymagania określone powyżej, a ponadto: 

I) dysponować systemem osobistych elektronicznych urządzeń alarmowych 
sygnalizujących zagrożenie, w które jest wyposażony personel; 

II) powinny być otoczone oświetlonym, nadzorowanym za pośrednictwem 
telewizji wewnętrznej, gładkim murem o wysokości, co najmniej 5,5 metra lub 
dysponować innymi zabezpieczeniami o porównywalnej skuteczności, 
uniemożliwiającymi samowolne oddalenie się sprawcy; 

III) powinny zatrudniać personel w liczbie, co najmniej dwu i półkrotnie większej 
niż pojemność zakładu, w tym personel sprawujący ochronę nad sprawcami czynów 
zabronionych w liczbie nie mniejszej niż jedna trzecia pojemności zakładu. 

 2.  Współpraca badanych instytucji z Komisją psychiatryczną do spraw środków 
zabezpieczających(analiza dokumentacji sądowo – psychiatrycznej)  

2.1. udział komisji w wydawaniu decyzji dotyczących internowanych szpitalu 
psychiatrycznym sprawców czynów zabronionych : 

a) zawarte w dokumentacji pacjentów opinie komisji wydawane  dla właściwych 
sądów lub innych uprawnionych instytucji w sprawie przyjmowania, 
wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono 
wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych 

b) częstość prowadzonych  wizytacji i oceny zakładów dysponujących warunkami 
podstawowego, wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia, w których 
realizowany jest środek zabezpieczający. 

3. Zasadność podejmowanych przez Komisję decyzji opartych na : 

1) rodzaju czynów zabronionych, których dopuścił się sprawca w przeszłości; 
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2) rodzaj, częstość i skutki zachowań agresywnych lub ucieczkowych w 
przeszłości; 

3) aktualnym stanie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz chorobach  
współistniejących; 

4) uzależnieniu od alkoholu lub innego środka odurzającego; 

5) związku pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a zachowaniami 
niebezpiecznymi; 

6) ogólnej sprawności  fizycznej; 

7) szczególnych wskazaniach do postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i 
resocjalizacyjnego; 

8) przebiegu i wynikach dotychczasowego leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji. 

4. Stosowanie w przypadku. sprawcy skierowanego do zakładu o podstawowym 
zabezpieczeniu ogólnych zasad, zgodnie z zasadą kierowania pacjentów do 
oddziałów obowiązującą w danym zakładzie.(rozmowa z lekarzami, 
pielęgniarkami, pacjentami) 

4.1 Dostęp internowanego przebywającego w zakładzie do  regulaminu organizacyjno-
porządkowego obowiązującego w danym zakładzie. 

5. Wykorzystywanie w celu zapewnienia prawidłowego postępowania leczniczego, 
terapeutycznego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego,  przenoszenia sprawców w 
trakcie wykonywania środka zabezpieczającego do zakładu psychiatrycznego lub 
odwykowego dysponującego odpowiednimi zabezpieczeniami oraz odpowiednimi 
możliwościami leczniczymi, terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi i 
resocjalizacyjnym z uwagi na fakt, że : (rozmowa z lekarzami, analiza 
dokumentacji sądowo –psychiatrycznej) 

 5.1. Pobyt sprawcy w zakładzie psychiatrycznym dysponującym warunkami 
wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia nie powinien trwać dłużej, niż jest to 
konieczne dla zmniejszenia zagrożenia sprawcy dla otoczenia i jego skłonności do 
ucieczek. 

5.2 częstość składania wniosków o  przeniesienie do innego zakładu zwracać się może 
do sądu przez samego sprawca lub jego przedstawiciela ustawowego..  

Zasadność i przestrzeganie Regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania 
środków zabezpieczających (załącznik do Ustawy) 

1. Przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjęcia do zakładu dysponującego 
warunkami wzmocnionego lub maksymalnego zabezpieczenia osoba, wobec której 
wykonywany jest środek zabezpieczający:( rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, 
pacjentami) 

1.1  informowania o przysługujących jej prawach i obowiązkach; 

1.2  poddawania czynnościom mającym na celu jej identyfikację; 

1.3 poddawania, przez personel tej samej płci, czynnościom kontrolnym na obecność 
przedmiotów, których posiadanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia tej 
osoby lub innych osób; 

1.4 podawania informacji o posiadanych pieniądzach i przedmiotach wartościowych; 
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1.5 pozostawienie w  depozycie dokumentów  oraz rzeczy, o których mowa powyżej 

2. Przestrzeganie praw  osoby, wobec której realizowany jest środek 
zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia 
zapewnionych Ustawą (rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami) 

 2.1 przebywania w warunkach zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed 
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jej godności osobistej; 

2.2 świadczeń zdrowotnych, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego; 

2.3  wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych; 

2.4  ochrony więzi rodzinnych; 

2.5 wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz, w przypadku wydzielenia aparatów 
telefonicznych do użytku dla pacjentów, niekontrolowanych rozmów telefonicznych w 
godzinach ustalonych przez kierownika zakładu; 

2.6 poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zakładu; 

2.7 składania próśb, skarg, wniosków i odwołań do organu właściwego do ich 
rozpatrywania. 

3. Celowość i zasadność obowiązków osoby, wobec której realizowany jest środek 
zabezpieczający w warunkach wzmocnionego i maksymalnego zabezpieczenia: 
(rozmowa z lekarzami, pielęgniarkami, pacjentami) 

3.1 przestrzegania  ustalonego w zakładzie regulaminu; 

3.2 przestrzegania  zasad współżycia społecznego; 

3.3 przestrzegania  zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu; 

3.4 stosowania się do poleceń personelu; 

3.5 poprawnego traktowania innych osób; 

3.6 dbania o stan zdrowia i higienę osobistą; 

3.7 dbania  o kulturę osobistą i kulturę słowa; 

3.8 sprzątania  pomieszczeń, w których przebywa, i utrzymywania należytego 
porządku, chyba, że aktualny stan zdrowia to uniemożliwia; 

3.9 uczestniczenia w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych 
zakładu. 

4. Okoliczności i częstość stosowania przez personel prawa do kontroli rzeczy 
osobistych, łóżka, szafek i innych mebli oraz przedmiotów.(rozmowa z personelem, 
pacjentami, analiza dokumentacji) 

4.1. czy kontroli  dokonują, co najmniej dwie osoby spośród personelu;  

4.2 umieszczenie  informacji o przeprowadzonej kontroli w raporcie pielęgniarskim.  

4.3 postępowanie w przypadku znalezienia przedmiotów zabronionych  

5. Prawidłowe wypełnianie obowiązków przez personel: (rozmowa z personelem, 
pacjentami, analiza dokumentacji) 

5.1 dbania o przestrzeganie praw i obowiązków określonych powyżej 
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5.2  zapewniania prawidłowego procesu leczenia i rehabilitacji; 

5.3 dbania o bezpieczeństwo osób leczonych, personelu i osób odwiedzających; 

5.4 natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i 
życia osób przebywających w zakładzie; 

5.5 systematycznego uczestniczenia w szkoleniach wewnątrzzakładowych. 

6. Dysponowanie przez zakłady  o wzmocnionych i maksymalnych warunkach 
zabezpieczenia  procedurami postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, 
buntu, ucieczki lub innych zagrożeń.(analiza dokumentacji) 

6.1 forma  uzgodnienia powyższych z właściwymi jednostkami Policji, straży pożarnej i 
pogotowia ratunkowego. 

 7. Zapewnienie możliwości odwiedzin pacjentów (rozmowa z personelem, 
pacjentami, analiza dokumentacji, obserwacje własne) 

7.1 ramy czasowe odwiedzin wyznaczone  przez kierownika zakładu. 

7.2 warunki lokalowe do przyjmowania odwiedzin 

7.3 możliwość odwiedzin dzieci 

Poza powyższymi zasadami gwarantowanymi przez Ustawę celowe jest 
sprawdzenie unormowań dotyczących różnych, także bardziej szczegółowych sfer 
życia (wg niemieckich ustaw landowych)  

1. Wprowadzanie indywidualnego  planu leczenia i włączenia w środowisko (integracji) 

2. Zgoda internowanego na opiekę  lekarską (zakres działań) 

3. Internacja w warunkach otwartych, złagodzenia rygoru.  

4. Urlop 

5. Kieszonkowe 

6. Własność osobista 

7. Przechowywanie rzeczy przyniesionych 

8. Ubranie 

9. Kupno rzeczy 

10. Ograniczenie odwiedzin 

11. Odwiedziny ustawowego przedstawiciela, obrońcy, adwokata lub notariusza 

12. Nadzór nad odwiedzinami 

13. Ograniczenie korespondencji 

14. Nadzorowanie korespondencji 

15. Zatrzymanie pism 

16. Rozmowy telefoniczne i telegramy 

17. Paczki 

18. Gazety i czasopisma 

19. Radio i telewizja 
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20. Wykorzystanie wiedzy (Wiedzy z nadzoru odwiedzin, korespondencji, rozmów 
telefonicznych, telegramów lub innych przesyłek)  

21. Prawo do opieki zdrowotnej 

22. Środki przymusu na płaszczyźnie opieki zdrowotnej 

23. Stosowanie praktyk religijnych 

24. Duszpasterstwo 

25. Uroczystości religijne 

26. Wspólnoty światopoglądowe 

27. Bezpieczeństwo i porządek 

28. Rewizja 

29. Środki śledcze 

30. Prawo zatrzymania 

31. Szczególne posunięcia zabezpieczające 

32. Izolatka (Umieszczenie pojedyncze, stałe odosobnienie) 

33. Regulamin, regulamin porządkowy jednostek 

34. Ograniczenie praw podstawowych 

  

 

Uwagi techniczne do wywiadu: 

− sporządzany wywiad wymaga kontaktu praktycznie z całym personelem, 

− powinien być sporządzany na podstawie obserwacji własnych, 

− niezbędne do sporządzania  wywiadu będą: książki przyjęć chorych, (wersja 
elektroniczna), dokumentacja przyjęć do szpitala bez zgody oraz prowadzonych dalej 
postępowań i ich wyników; historie chorób, w tym dokumentacja stosowania przymusu 
bezpośredniego, inna dokumentacja lekarska; dokumentacja zdarzeń niepożądanych 
(np. ucieczki, kradzieże, niepożądane działania leków itp.), dokumentacja skarg do 
Rzecznika Praw Pacjenta, sprawozdania z wizyt sędziów sądów rodzinnych, zaś w 
oddziałach sądowych sprawozdania z wizyt sędziego penitencjarnego, dokumentacja 
sądowa pacjentów internowanych.  

 


