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W odpowiedzi na Pani wystąpienie z dnia 29.07.2019r. uprzejmie 
informuję, iż środki finansowe Krajowego Ośrodka Zapobiegania 
Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie przeznaczone na 
świadczenia zdrowotne pacjentów są corocznie planowane przez 
Dyrektora Ośrodka. Od początku funkcjonowania Ośrodka, jego 
budżet pozwalał na bezproblemowe zaspokajanie wszelkich 
medycznych potrzeb pacjentów.

Od czasu utworzenia Krajowego Ośrodka do chwili obecnej 
wydatki na leczenie pacjentów wyniosły łącznie 16 959,80 zł, z czego w 
poszczególnych latach kształtowały się one następująco:

• w 2014r. - brak wydatków,
• w 2015r. - 1 440.50 zł,
• w 2016r. - 1 790.00 zł,
• w 2017r. - 4 505.00 zł,
• w2018r. - 6 327,30 zl,
• w 2019r. - 2 897.00 zł.

Właściwym miejscowo podmiotem więziennej służby zdrowia dla 
Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w



Gostyninie jest Zakład Opieki Zdrowotnej Zakładu Karnego nr 2 w 
Lodzi. W placówce tej realizowane są jedynie konsultacje 
stomatologiczne, gdyż jak wynika z pisma Zakładu Karnego nr 2 w 
Łodzi z dnia 11.12.2018r. większość lekarzy specjalistów 
konsultujących pacjentów szpitala więziennego w Lodzi jest 
zatrudniona na część etatu i są obecni tylko w wybrane dni tygodnia 
lub też konsultują w pewnych czasookresach. JednosLka ta, w pilnych 
sprawach konsultuje swoich pacjentów w placówkach publicznej 
służby zdrowia. Wszelkie koszty związane z udzielaniem świadczeń 
stomatologicznych ponoszone są przez służbę więzienną.

Każdy pacjent wymagający zewnętrznej pomocy medycznej jest w' 
miarę możliwości konsultowany w najbliżej położonej niepublicznej 
placówce zdrowia, która posiada kontrakt z N«irodowym Funduszem 
Zdrowia. Koszty konsultacji pacjentów’ ubezpieczonych, a także tych, 
którym ośrodki pomocy społecznej odmówiły ubezpieczenia 
zdrowotnego, ponoszone są wówczas przez Krajowy Ośrodek.

Dotychczasowe hospitalizacje pacjentów w oddziałach szpitalnych 
nie wiazały się z ponoszeniem przez Ośrodek kosztów leczenia. Do dnia 
dzisiejszego nie miała miejsca sytuacja odmowy realizacji 
jakiegokolwiek świadczenia medycznego w publicznej służbie zdrowia. 
W przypadku braku specjalisty w położonej najbliżej placówce 
medycznej, Krajowy Ośrodek dokłada wszelkich starań w celu 
zapewnienia pacjentowi pomocy medycznej, m. in. w* placówkach 
zlokalizowanych w Płocku, Gostyninie, Warszawie i Kutnie.

Najistotniejszą kwestią w udzielaniu świadczeń medycznych 
pacjentom Krajowego Ośrodka Jest brak możliwości przeprowadzania 
konsultacji medycznych w szpitalach więziennych.

Na dzień 08.08.2019r. w Ośrodku przebywa 69 osób, z czego 62 
osoby zostały umieszczone na podstawie Ustawy z dnia 22.11.2013r. o 
postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 
zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, a 7 
osób umieszczono na podstawie zabezpieczenia cywilnego.

Spośród pacjentów przebywających w Krajowym Ośrodku, 
świadczenia rentowe otrzymuje 16 osób, świadczenia emerytalne 7 
osób, 41 osób otrzymuje zasiłki z ośrodka pomocy społecznej, a 5 osób 
nie posiada żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego.

Do chwili obecnej miały miejsce dwie obserwacje sądowo - 
psychiatryczne o uznanie osoby za stwarzającą zagrożenie w 
rozumieniu Ustawy z dnia 22.11.2013r.

Po dniu 30.01.2019r. dwie osoby zostały umieszczone w Ośrodku 
w ramach zabezpieczenia cywilnego. Ponadto wobec dwóch osób,



umieszczonych już w Ośrodku na podstawie Ustawy z dnia 
22.11.2013r., sądy zmieniły podstawę prawną pobytu w Krajowvm 
Ośrodku z umieszczenia na podstawie wspomnianej ustawy na 
zabezpieczenie cywilne.

Od wielu miesięcy Ośrodek jesl przeludniony, w związku z tvm 
nie ma fizycznej możliwości umieszczenia osoby przebywającej na 
obserwacji lub zabezpieczeniu cywilnym w osobnej sali i pozostawania 
jej bez kontaktu z innymi pacjentami Ośrodka.
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Gostynin, dnia 08.08.2019r.


