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W związku z pismem RPO-596170~X/08/MJ z dnia 13 października 2008 roku Pana 
Tomasza Gellerta Dyrektora Zespołu Administracji Publicznej, Zdrowia i Ochrony Praw 
Cudzoziemców działającego w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w sprawie 
wyników wizytacji przeprowadzonej 21 sierpnia 2008 roku w Wojewódzkim Samodzielnym 
Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego 
w Gostyninie przez upoważnionych pracowników Biura RPO, proszę o ustosunkowanie się 
do treści notatki z wizytacji oraz przekazanie informacji do Departamentu Zdrowia na temat 
działań podjętych w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Otrzymuje do widomości:
Pan Tomasz Gellert
Dyrektor Zespołu Administracji Publicznej, 
Zdrowia i Ochrony Praw Cudzoziemców 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
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W odpowiedzi na pismo RPO~596170-X/08/MJ z dnia 13 października 2008 roku 
w sprawie wniosków z wizytacji, przeprowadzonej 21 sierpnia 2008 roku w Wojewódzkim 
Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. 
E. Wilczkowskiego w Gostyninie przez upoważnionych pracowników Biura RPO, 
informuję że Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego zwrócił się do dyrekcji zakładu o przekazanie danych dotyczących działań 
podjętych w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
wizytacji.

Z wyjaśnień przedstawionych przez Pana Grzegorza Kołodzieja p.o. Dyrektora 
WSZPZOZ w Gostyninie wynika, że ordynatorzy oddziałów zostali poinformowani o wyniku 
wizytacji, a zwłaszcza konieczności skrupulatnego wypełniania kart zastosowania środków 
przymusu bezpośredniego. Natomiast kwestia braku realizacji obowiązku meldunkowego w 
ciągu 24 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala oraz sposobu nagradzania uczestników 
zajęć rehabilitacyjnych, nasuwa trudności interpretacyjne oraz organizacyjne.

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych reguluje art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 
r. o ochronie zdrowia psychicznego:
1, Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych i w domach pomocy 

społecznej nie mogą być podporządkowane celom gospodarczym.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, sposób 
organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania 
uczestników tych zajęć.

Przywołana ustawa nie zobowiązuje szpitala psychiatrycznego do prowadzenia zajęć 
rehabilitacyjnych we wszystkich oddziałach. Nie precyzuje również pojęcia „zajęcia 
rehabilitacyjne”. Zmiana systemu ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzona w 1999 roku 
spowodowała, że zasady udzielania świadczeń zdrowotnych ustalane są przez ich płatnika, 
którym obecnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Z zawartej z NFZ umowy wynika, że 
zajęcia rehabilitacyjne powinny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć 
rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestników tych zajęć 
(Dz.U.Nr 127, poz. 614) jedynie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Zgodnie z tymi 
wymogami w oddziałach psychiatrycznych, oddziale rehabilitacji psychiatrycznej, oddziale 
psychogeriatrii oraz oddziałach odwykowych warunkiem wymagalnym jest pogram 
rehabilitacji wynikający ze specyfiki danego oddziału. NFZ określa także czas udzielania 
świadczeń zdrowotnych uzależniony od rozpoznawanej jednostki chorobowej.
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Pacjenci leczeni na oddziałach psychiatrycznych nie są pacjentami długoterminowymi 
-  najczęściej przyjmowani są w stanach ostrych, a prowadzona tam terapię zajęciową z uwagi 
na jej specyfikę trudno uznać za zajęcia rehabilitacyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia.

Zdaniem Dyrektora Zespołu, zmiana dotychczasowych zasad prowadzenia 
rehabilitacji w oddziałach psychiatrycznych nie wydaje się być celowa i nie znajduje 
dostatecznych podstaw w przepisach prawa.

Odnosząc się do kwestii meldowania pacjentów w szpitalu zastanawiające jest, że 
obowiązujący od 34 lat przepis prawa nie był przez szereg lat egzekwowany. Dopiero od 
niedawna -  po przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacjach -  
niektóre z zakładów opieki zdrowotnej zastosowały się do zawartych w notatkach z wizytacji 
wniosków i uwag. Wymóg meldowania pacjentów hospitalizowanych w szpitalach 
psychiatrycznych wydaje się być kontrowersyjny z uwagi na specyfikę udzielanych 
świadczeń zdrowotnych - może zostać odebrany przez pacjentów jako przejaw stygmatyzacji.

Większość pacjentów trafia do WSZPZOZ w Gostyninie w stanach ostrych, przy 
przyjęciu trudno z nimi nawiązać logiczny kontakt i przewidzieć czas hospitalizacji, a także 
związanym z tym okres zameldowania. Wśród wielu pacjentów propozycja zameldowania 
na pobyt czasowy w szpitalu psychiatrycznym będzie budzić sprzeciw, część 
hospitalizowanych leczona jest wbrew woli więc z góry wiadomo, że nie podpiszą wniosku 
meldunkowego. Wielu przyjmowanych w trybie ostrym pacjentów nie posiada dokumentów 
tożsamości. Zatem wywiązanie z obowiązku meldunkowego przed upływem 24 godzin 
będzie w znacznej liczbie przypadków niemożliwe. Przyjęcia do zespołu w większości nie są 
planowe w związku z tym pacjenci przyjmowani w godzinach popołudniowych w piątek 
oraz sobotę i w niedzielę w godzinach porannych, także w stosunku do nich nie będzie 
można dopełnić obowiązku meldunkowego przed upływem 24 godzin.

Pomimo trudności wynikających ze specyfiki udzielanych świadczeń oraz trybu 
przyjmowania pacjentów, WSZPZOZ w Gostyninie dołoży wszelkich starań, aby dopełnić 
obowiązku meldunkowego wynikającego z art. 10 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 
1974 r. o ewidencji ludności ii dowodach osobistych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 993, ze 
zm.).
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