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Pot. : KMP.574.16.2017 z dnia 14.01.2020r

W odpowiedzi na pismo znak: KMP.574.16.2017 z dnia 14.01.2020r, Szpital Miejski 

św. Jana Pawła II w Elblągu, w załączeniu przesyła wyjaśnienia Koordynatora Oddziału 
Psychiatrycznego lek. Rafała Łuczaka do zawartych w piśmie zaleceń.
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Elbląg 22.01.2020 rok

Wpłynęło do Sekretariatu
szp,l t f  J^EjpjlEGO w ELBLĄGU

Dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II

w Elblągu

W odpowiedzi na pismo Z Biura Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm 
Prewencji Tortur informujemy, że w związku z zalecenia i uwagami zawartymi w 
raporcie powizytacyjnym podjęto działania naprawcze. W związku z uwagami 
ze str. 6 Raportu dotycząca udziału osób w stosowaniu przymusu 
bezpośredniego wyjaśniamy, że funkcjonariusze wpisani w rubrykę 
uczesUiic.znr.ych w jHsrjchom ie n il1 tyiko asystowali personelowi medycznemu 
w sytuacjach niebezpiecznych. Nadmienię, iż w wersj; elektronicznej wpis 
w prcw .id?c 'o  prawidłowo (NHCf-f 430£/47Q/17, 4286/157/17).

Natomiast str. 7 Raportu dotycząca udziału tylko trzech osób z personelu w 
stosowaniu przymusu w formie unieruchomienia, ieKarz uczestniczył także w 
unierucnornieniu i nie wpisał swojego nazwiska. Jednak w wersji elektronicznej 
zanotowano prawidłowo. Wyjaśniamy, także przypadek nr.ks. głównej 
456/56/1/, pacjentka została przyjęta za jej zgoaą, a po kilku dniach wycofała 
zgodę ".i hospitalizację, (ekerz '.^trzymał pacjentkę, powiadamiając Sąd. Wobec 
powyższego zapl-sanc tylko nazwis<o jednego lekarza.
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dziękuję za przesłaną odpowiedź Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego 
lek. Rafała Łuczaka. Niestety, z uwagi na odniesienie się przez Pana Koordynatora jedynie

Mechanizmu Prewencji Tortur, w podległym mu oddziale, nie mogę przyjąć nadesłanej 
odpowiedzi jako spełniającej prośbę zawartą w moim piśmie z dnia 14 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 22 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie 
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania (Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2179) 
zwracam się ponownie o udzielenie odpowiedzi na pozostałe zalecenia zawarte w raporcie, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

do dwóch z dziesięciu zaleceń (nr 3 i 4) wydanych w następstwie wizytacji Krajowego
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Data:2020-02-25

Dotyczy: KxMP.574.16.2017.PK

W odpowiedzi na pismo KMP.574.16.2017.PK z dnia 10.02.2020 r„ które wpłynęło do 

Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w dniu 13.02.2020 r. przesyłam dodatkowe 

wyjaśnienia dotyczące raportu z wizytacji oddziału psychiatrycznego tutejszego szpitala.

1. Zobowiązałem personel lekarski oddziału psychiatrycznego do bezzwłocznego 

zasięgania opinii drugiego psychiatry lub psychologa w wypadku przyjęć do szpitala 

pacjentów bez ich zgody. Obowiązek ten musi być odnotowany w dokumentacji

medycznej pacjenta.

2. Modernizacja oddziału psychiatrycznego zostanie zrealizowana w ramach projektu 

inwestycyjnego pod nazwą „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez 

konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i 

zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu”. W ramach tego 

przedsięwzięcia zostanie wyodrębniona jednoosobowa sala do stosowania przymusu 

bezpośredniego. W chwili obecnej trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy 

inwestycji.

3. W procedurze zastosowania przymusu bezpośredniego bierze udział cały dostępny 

personel na zmianie. Są to pielęgniarki dyżurne, lekarz, ratownicy medyczni. W 

przypadku pacjentów bardzo agresywnych wzywany jest patrol interwencyjny firmy 

ochraniającej Szpital lub patrol policji. Zobowiązałem personel do szczegółowego 

odnotowywania w dokumentacji medycznej danych personalnych osób biorących 

udział w procedurze zastosowania przymusu bezpośredniego. Należy każdorazowo 

dążyć do tego, aby w tej działalności brało udział co najmniej 5 osób.



4. W celu doskonalenia procedury zastosowania przymusu bezpośredniego 

zobowiązałem personel do przeprowadzenia corocznego szkolenia w tym zakresie. 

Najbliższe szkolenie odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

5. W ramach projektu inwestycyjnego pod nazwą „Podniesienie jakości i 

kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie 

lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w 

Elblągu” zostanie zagwarantowany dostęp do łóżek pacjentów z trzech stron.

6. Dostosowanie pomieszczeń oddziału psychiatrycznego dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych zostało zaprojektowane w dokumentacji projektowej — 

modernizacja oddziału psychiatrycznego i zostanie zrealizowane w ramach projektu 

inwestycyjnego pod nazwa „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez 

konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i 

zabiegowego w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” .

7. W chwili obecnej ze względów lokalowych nie ma możliwości zapewnienia 

pacjentom szaf na odzież. Taka możliwość pojawi się po zrealizowaniu w. w. projektu.

8. Wykonanie robót budowlanych -  konserwacyjnych w oddziale psychiatrycznym w 

zakresie odnowienia powłok malarskich w salach chorych oraz pozostałych 

pomieszczeniach oddziału w bliskiej perspektywie przeniesienia tego oddziału do 

nowej lokalizacji po remoncie kapitalnych jest ekonomicznie nieuzasadnione. 

Dział Techniczny Szpitala na bieżąco usuwa wszelkie usterki oraz zgłoszenia 

personelu i pacjentów w zakresie infrastruktury w celu ograniczenia do minimum 

ewentualnych niedogodności w tym zakresie .

9. Ciepła woda użytkowa w instalacji Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu 

na dzień 19.02.2020 r. spełnia wymagania w zakresie normatywnych ilości bakterii z 

rodzaju Legionella - ilość bakterii legionella w 100 jm k wynosi 0 .

10. Zobowiązałem personel oddziału do systematycznego nadzoru węzłów sanitarnych 

pod względem dostępności podstawowych środków higienicznych.
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