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Hanna Machińska

Zastępczyni 

Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowna Pani Minister, 

W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 18 grudnia 2020 r. znak: IX.517.2363.2020.JN, 

dotyczącego zapytania w kierunku podjętych przez Ministerstwo Zdrowia działań w celu 

opracowania optymalnych, systemowych rozwiązań pozwalających na organizację 

leczenia zakażonych koronawirusem pacjentów oddziałów psychiatrycznych, uprzejmie 

przedstawiam poniższe informacje.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, Ministerstwo Zdrowia, z dniem 

26 października 2020 r. zaktualizował dotychczas wydane zalecenia dotyczące m.in. 

stosowania procedur bezpieczeństwa i postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia 

COVID-19 wobec pacjentów kierowanych na środek zabezpieczający (zgodnie 

z postanowieniem sądu na podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym poziomie 

zabezpieczenia). W części zaleceń poświęconej oddziałom psychiatrii sądowej, opisano 

procedury bezpieczeństwa epidemicznego w odniesieniu do przyjmowania pacjentów 

na oddziały i postępowania w razie stwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19.

Należy wskazać, iż w sytuacji wystąpienia ogniska epidemicznego COVID-19 w oddziale 

detencyjnym z uwagi na stwarzany potencjalny poziom zagrożenia dla porządku 

prawnego, pacjenci winni być przeniesieni jedynie do odpowiednich szpitali, gdy znajdą 

się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia (każdorazowo z powiadomieniem 
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właściwego sądu, który wydał postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego 

i prokuratora właściwego terytorialnie dla oddziału psychiatrycznego, w którym był 

realizowany środek zabezpieczający).

W odniesieniu do pacjentów nieletnich, z dniem 15 października 2020 r. sformułowane 

zostały zalecania o sposobie kierowania pacjentów małoletnich z zaburzeniami 

psychicznymi wymagających hospitalizacji w związku z podejrzeniem lub 

potwierdzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Niniejsze zalecenia 

dotyczą pacjentów poniżej 18 r.ż. spełniających kryterium przypadku możliwego, 

prawdopodobnego lub potwierdzonego zgodnie z definicją przypadku lub 

przebywających w kwarantannie.

Podkreślenia wymaga, iż ww. dokumenty stanowią wskazówki do opracowywania 

wewnętrznych procedur przez podmioty opieki psychiatrycznej. W przypadku braku 

możliwości implementacji wybranych aspektów organizacyjnych dopuszcza się 

opracowywanie procedur równoważnych, np. zaakceptowanych przez konsultanta 

wojewódzkiego lub krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych lub epidemiologii.

Niewątpliwie podkreślić również należy szczególny wysiłek podejmowany przez 

personel medyczny zatrudniony w oddziałach psychiatrii dla dorosłych oraz dzieci, którzy 

zajmują się w sposób ciągły pacjentami równocześnie chorymi na COVID-19.

Pragnę podkreślić, iż wszelkie zalecenia są aktualizowane w Ministerstwie Zdrowia 

w miarę zaistniałych potrzeb, stosownie do sytuacji epidemicznej oraz na rzecz ochrony 

zdrowia oraz zapobiegania dalszego rozprzestrzenianiu się wirusa.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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