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taro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Dstyna Róża Lewandowska 

Dyrektor Zespołu 
Al. Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa
sygn. akt: RPO-724263-YII-720.1/13/PK

Komisja bardzo dziękuje za przesłanie przez Biura Rzecznika Praw Obywatelskich raportu z 
wizytacji w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. 
Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Zapoznano się z tym dokumentem na posiedzeniu Komisji w 
dniu 19.06.2013r.

Łączę wyrazy szacunku

Sekretarz Koiaiisji Psychiatrycznej 
ds. ŚrodkówiZabezpieczających

Dr n. med. Ry^ard Wardeóski

mailto:komisja@rops-gnstynin.pl


r p o - . M M  i ?
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

im. Al. Piotrowskiego „Dziekanka"

62-200 Gniezno ul. Poznańska 15

Konto bankowe: S  (061) 423-85-00
PKO BP o/Gniezno S /fax  (061) 426-11-18
24 10204115 116120464

Gniezno,2.07.2013r.

L.dz.008//.T713

dot.RPO -724263-VII-720.1./13/PK

W odpowiedzi na otrzymane zalecenia pokontrolne uprzejmie informuję, że:
1) nie jest możliwe pozyskanie do pracy w oddziale psychiatrii sądowej o 

podstawowym zabezpieczeniu dodatkowego psychologa- brak możliwości 
finansowych. Ponadto NFZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii i leczenia 
uzależnień wymaga tylko 1 psychologa.

2) dokumentacja w Oddziale prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia

3) Oddział funkcjonuje jako oddział psychiatrii sadowej o podstawowym 
zabezpieczeniu od 1.04.2013r.,do tego czasu posługiwał się Regulaminem 
Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego. Kwestionowany zapis był 
wprowadzony do tego Regulaminem zgodnie z sugestiami Rzecznika Praw 
Pacjenta. Obecnie oddział posiada odrębny Regulamin Oddziału 
Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu.

4) Odrębne prowadzenie dokumentacji socjalno- prawnej i medycznej 
pacjentów w naszej opinii wniesie sporo zamieszania. Dokumentacja 
prawna jest niezbędna na bieżąco m.in do wydawania okresowych opinii 
dla Sądów,

5) na parterze są  dostosowane sanitariaty dla osób z niepełnosprawnością. Na 
piętrze przebywają pacjenci w pełni sprawni,

6) jest sala odwiedzin na oddziale, nie ma zakazu wprowadzania tam dzieci. 
Dotychczas żadna rodzina nie odwiedziła pacjenta internowanego z 
dziećmi. Ponadto informuję, że poza dużą salą odwiedzin znajdująca się na 
piętrze istnieje możliwość odbycia odwiedzin na parterze ( miejsce w holu 
oddzielone od oddziału),
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7) Szpital jest w trudnej sytuacji finansowej i w chwili obecnej nie ma 
możliwości adaptacji sutereny, zakres prac byłby dużo większy niż samo 
malowanie,

8) Szpital zatrudnia na tym oddziale 2 terapeutów zajęciowych pracujących 
na zmiany -  ranną i popołudniową wymóg NFZ- jeden terapeuta zajęciowy 
na oddział. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia terapeuta 
zajęciowy może zajmować się 10 osobami. O ile jest to możliwe na 
oddziale w sali terapii zajęciowej, to na spacerze jedna osoba nie jest w 
stanie pilnować skutecznie 10 osób internowanych. Ponadto pacjenci mają 
możliwość korzystania z ogródka oddziałowego ( ogrodzonego).

9) Poinformowano ordynatora o propozycji wprowadzenia możliwości 
używania wszystkich telefonów. Pozostaje jednak sprawa 
odpowiedzialności za ewentualne kradzieże (obecnie są  przechowywane i 
wydawane na życzenie,

10) Oddziałowa książka skarg i wniosków jest założona. Pacjenci wolą 
jednak składać skargi do Rzecznika Praw Pacjenta oraz do Pełnomocnika 
ds. skarg Dyrektora Szpitala, którzy odwiedzają ich co tydzień,

11) Informacje na temat danych teleadresowych Rzecznika Praw 
Obywatelskich zostały wywieszone.

12) Informuję, że nie jest możliwe skrócenie wietrzenia pokoi (trwa 
sprzątanie i wietrzenie sal od (g.8 doi O00).W tym czasie pacjenci jedzą 
śniadanie, otrzymują leki i odbywa się wizyta lekarska.

Dodatkowo informuję, że ksiądz ma tzw. grafik obejmujący wszystkie oddziały i 
na każdym jest przynajmniej 3 razy w miesiącu, ponadto dostępny jest na 
wezwanie.

Do wiadomości:
1) Marszałek Województwa Wielkopolskiego
2) Rzecznik Praw Pacjenta
3) Komisja Psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających
4) Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego w Sądzie Okręgowym w 

Poznaniu.



B I U R O
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Pani
lek. med. Barbara Trafarska
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka” im. Al. Piotrowskiego 
ul. Poznańska 15 
62 -  200 Gniezno

Nawiązując do odpowiedzi Pani dyrektor z dnia 2 lipca 2013 r. uprzejmie dziękuję za 
odniesienie się do treści zaleceń zawartych w Raporcie Krajowego Mechanizmu 
Prewencji z wizytacji oddziału psychiatrycznego przeznaczonego do wykonywania 
środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 94 § 1 Kodeksu karnego.

Jednocześnie, w związku z wątpliwościami nasuwającymi się po lekturze 
wspomnianej odpowiedzi, proszę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.

Odnosząc się do punktu 2 odpowiedzi Pani dyrektor, proszę o doprecyzowanie, czy 
stwierdzenie „dokumentacja w Oddziale prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia'’ oznacza, że w związku z ujawnionymi w trakcie wizytacji brakami 
formalnymi dotyczącymi dokumentacji medycznej pacjentów, personel Oddziału 
uzupełnił je, czy może zalecenie przedstawicieli podległego mi Zespołu zostało uznane 
przez Panią dyrektor za niezasadne.

Proszę również o przesianie treści Regulaminu Oddziału Psychiatrii Sądowej o 
podstawowym zabezpieczeniu.

W odniesieniu do zaleceń wymagających nakładów finansowych (zatrudnienie 
dodatkowego psychologa, adaptację sutereny) przyjmuję do wiadomości brak możliwości 
ich realizacji w najbliższym czasie, wyrażając jednocześnie przekonanie, że zostaną one 
uwzględnione jako jedne z potrzeb Szpitala, o które będzie Pani dyrektor zabiegała.

Z poważaniem 
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DYREKTOR ZESPOŁU 
„ KRAJOWY MECHANIZM  

PREWENCJI ”
JUSTYNA RÓŻA LEWANDOWSKA

RPO - 724263 - VII -  720.1/13/PK

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2013 r. uprzejmie informuję, personel oddziału 

otrzymał polecenie przeglądnięcia historii chorób i w razie braku nazwisk i numeru 

na kolejnych kartach wpisania ich. Wszystkie karty są wklejane na bieżąco do historii 

chorób, poza obserwacjami pielęgniarskimi, które są dołączane później( po zakończeniu 

kart). Przekazuję regulamin oddziału -  w załączeniu.

Z wyrazem szacunku 

O y r e k t o /  Szpice 'a

W  -lek. med. BarDara Trafarska


