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Szanowny Panie Profesorze,
czas pandemii koronawirusa jest wyjątkowym okresem dla nas wszystkich, a przed
personelem medycznym stawia szczególnie trudne i nieznane dotychczas wyzwania. W związku z
obecną sytuacją również zakłady psychiatryczne wprowadzają różne rozwiązania mające na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Oprócz zaleceń odgórnych, decyzje o ich zakresie
podejmują także dyrektorzy konkretnych placówek. Czynią to mając na względzie w szczególności
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i środków ochronnych ograniczających ryzyko transmisji
zakażenia oraz potrzebę zapewnienia należnych pacjentom praw.
Rodziny pacjentów internowanych zgłaszają jednak do Biura RPO obawy o zdrowie i życie
swoich bliskich, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w
zakładzie psychiatrycznym. Są to pojedyncze wnioski, niemniej jednak sytuacja pacjentów
detencyjnych wymaga zainteresowania wszystkich instytucji zajmujących się ochroną praw
człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich stale monitoruje sytuację w różnego rodzaju miejscach
pozbawienia wolności i analizuje pojawiające się trudności oraz sposoby ich rozwiązywania.
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o
Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana
Profesora z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu przygotowań zakładów
psychiatrycznych o różnym poziomie zabezpieczenia, w których wykonywane są środki
zabezpieczające, na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.
Proszę o przekazanie odpowiedzi w szczególności na poniższe pytania:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

1. Czy Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące postępowania w dobie pandemii
dedykowane oddziałom psychiatrii sądowej?
2. Jakiego rodzaju zalecenia sanitarne wprowadzono do realizacji przez personel medyczny,
jak i przez osoby internowane?
3. Czy wprowadzono środki ostrożności wobec personelu wchodzącego na teren zakładów
psychiatrycznych, jeżeli tak, na czym one polegają?
4. Czy wprowadzono ograniczenia w korzystaniu przez pacjentów z przysługujących im
praw, jeżeli tak, to w jakim zakresie?
5. Czy pacjenci otrzymują informacje i w jakiej formie, o zagrożeniu koronawirusem i
objawach, na które powinni zwracać uwagę?
6. Czy wśród pacjentów znajdują się obecnie osoby z podejrzeniem koronawirusa,
odbywające kwarantannę, ewentualnie czy u któregokolwiek z pacjentów stwierdzono zarażenie
koronawirusem? Jeżeli tak, to gdzie i w jakich warunkach osoby te przebywają?
7. Czy pacjenci, wobec których zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem, są poddawani
testom na obecność tego wirusa? Jeżeli tak, ile takich testów już wykonano?
8. Czy Komisja Psychiatryczna do spraw Środków Zabezpieczających nadal kieruje do
zakładów psychiatrycznych? Jeżeli tak, czy pacjenci nowoprzyjmowani są poddawani testom na
obecność wirusa?
9. Czy realizowane są działania polegające na przenoszeniu pacjentów pomiędzy zakładami
psychiatrycznymi o różnych poziomach zabezpieczenia ?
10. Czy pacjenci oddziałów psychiatrii sądowej są przewożeni na posiedzenia sądów, na
których rozpoznawana jest kwestia przedłużenia stosowania środków zabezpieczających?
11. Jakich trudności obecnie doświadczają zakłady psychiatryczne w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym?
Uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne udzielenie odpowiedzi
na wyżej postawione pytania.
Z poważaniem

Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/
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