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BIURO RZECZNiKA 
PRAW OBYWATELSKICH 

Lipno, dnia 30.05.2016 r. 

:i'ani 
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor Zespołu 
Krajowy Mechanizm Prewencji 
Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich 

w nawiązaniu do pisma znak: KPM.574.4.2016.MMo z dnia 22. Icwietnia 2016 r. (data 

wpływu 28. kwietnia) w sprawie uwag i zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli 

Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji oddziałów psychiatrycznych Szpital Lipno Sp. z 

0.0. uprzejmie wyjaśniam: 

ad. 1. Wdrożono procedurę przyjmowania pacjenta zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy przez dwóch 

lekarzy, lub lekarza i psychologa w godzinach od 7:30-15:00, u wszystkich pacjentów 

przyjmowanych wbrew ich woli do oddziałów psychiatrycznych. 

ad. 2. Ze względu na olbrzymi niedobór łóżek psychiatrycznych w regionie włocławskim 

obejmującym populację blisko 400 tysięcy osób, oraz ze względu na rosnącą zapadalność na 

choroby psychiczne i uzależnienia okresowo występuje zwiększona liczba hospitalizacji 

pacjentów. Optymalnym rozwiązaniem byłoby poszerzenie bazy łóżkowej dla pacjentów 

psychiatrycznych w Szpitalu Lipno. Ilość łóżek planowana w przyszłości zależy od map potrzeb 

zdrowotnych. 

ad. 3. Aktualnie spełnione jest minimum zatrudnienia lekarzy, określone w zarządzeniu 

79/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013 roku. 

ad. 4. Obecny poziom zatrudnienia terapeutów zajęciowych wynika z braku personelu 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje terapeuty zajęciowego określone odrębnymi 

przepisami. W Szpital Lipno od roku trwa nabór w celu zatrudnienia wyżej wymienionego 

terapeuty. Osoby, które złożyły oferty pracy, nie posiadały dostatecznych kwalifikacji w tym 

zakresie. Jeśli wpłynie oferta spełniająca wymogi odnośnie kwalifikacji terapeuty zajęciowego, 

zostanie on niezwłocznie zatrudniony. Ogłoszony został kolejny nabór. 
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ad. 5. Po planowanej w przyszłości modernizacji oddziałów psycliiatrycznycli będą 

wyodrębnione sale do terapii zajęciowej. 

ad. 6. Stosowane są parawany, gwarantujące intymność osobie poddanej przymusowi 

bezpośredniemu z wyjątkiem przypadków stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta, 

ad. 7. Wdrożono procedurę dotyczącą zwalniania pacjentów z unieruchomienia stosownie do 

obowiązujących przepisów prawa. 

ad. 8. W zakresie wolnych wyjść wprowadzone są jednolite zasady ich przyznawania 

polegające na samodzielnym opuszczaniu oddziału i poruszaniu się po terenie szpitala (sklep, 

apteka, bufet, kaplica oraz wyjścia w towarzystwie rodziny). Spacery organizowane są 

codziennie przez terapeutkę zajęciową we wszystkich oddziałach. 

ad. 9. Obecnie pacjentom zapewniona jest prywatność w czasie prowadzenia przez nich 

rozmów telefonicznych. 

ad. 10. Dokumentacja dotycząca zastosowania przymusu prowadzona jest zgodnie z paragrafem 

13 rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. z 2015 r., poz. 2069, a fakt dokonania 

unieruchomienia odnotowywany jest również w dokumentacji indywidualnej pacjenta, 

ad. 11. Zawiadomienia i postanowienia sądu o przyjęciu są umieszczane w dokumentacji 

indywidualnej pacjentów. 

ad. 12. Przy przyjęciu pacjenta do szpitala przeprowadzane jest badanie stanu psychicznego 

i somatycznego i ocena kliniczna stanu pacjenta wynikająca z przeprowadzonych badań i jest 

odnotowywana w dokumentacji pacjenta przy przyjęciu do szpitala. 

ad. 13. W dokumentacji indywidualnej są regularne wpisy co do oceny stanu zdrowia pacjenta 

prowadzone przez lekarzy i wprowadzono element zaleceń i planu terapeutycznego dla 

pacjentów. 

ad. 14. W dokumentacji pielęgniarskiej, w tym w raportach pielęgniarskich, są opisywane 

wszystkie przypadki stosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

ad. 15. Po planowanej w przyszłości modernizacji oddziałów psychiatrycznych Szpitala Lipno 

spełnione będą wymogi zawarte w paragrafach 18 i 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz. U. 

z 2012 r., poz. 739. 

ad. 16. Na oddziałach psychiatrycznych zmieniono miejsca podglądu monitoringu pacjentów 

i jest ono wyłącznie dostępne dla personelu tychże oddziałów. 
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ad. 17. Budzące zastrzeżenie prysznic w oddziale I I I oraz miska ustępowa w oddziale 11 zostały 

w sposób należyty osłonięte i obecnie gwarantują intymność osobom korzystającym z toalety. 

Pacjenci przebywający na oddziałacłi psychiatrycznych mogą nieskrępowanie korzystać zarówno 

z toalet, jak i łazienek o każdej porze. 

ad. 18. Sale chorych zostaną doposażone w szafy, w których będą mogli przechowywać swoje 

rzeczy osobiste pacjenci przebywający w oddziałach psychiatrycznych. 

ad. 19. Każdorazowo przy przyjęciu pacjenta do oddziału psychiatrycznego jest on zapoznawany 

ze swoimi prawami, dodatkowo można zapoznać się z nimi na każdym oddziale u pielęgniarki 

oddziałowej oraz są wywieszone w widocznym miejscu na tablicy. Brak podpisów pacjentów 

pod oświadczeniami wynikać może z ich stanu psychicznego bądź psychosomatycznego, który 

uniemożliwia złożenia stosownego podpisu. W wielu przypadkach dopiero po ustąpieniu ostrej 

fazy choroby psychicznej leczony pacjent jest w stanie złożyć podpis oraz zrozumieć jakimi 

prawami dysponuje. 

ad. 20. Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym 

przez kontrolujących nastąpi do końca bieżącego roku. 

ad. 21. W planie modernizacji oddziałów wyodrębnione zostanie pomieszczenie do spotkań z 

rodziną. Obecnie bariery architektoniczne w istotny sposób uniemożliwiają zastosowanie takiego 

rozwiązania. 

ad. 22. Każdy z pacjentów w trakcie indywidualnych spotkań zarówno z lekarzem, jak 

i psychologiem, na bieżąco ma możHwość omawiania swojego stanu zdrowia, a także podjętych 

wobec niego terapii. 

ad. 23. W Szpitalu Lipno działa zespół do spraw szkoleń, który planuje i organizuje w każdym 

roku szkolenia dla personelu medycznego. Oprócz szkoleń z zakresu medycyny i pielęgniarstwa 

jeszcze w tym roku i w latach następnych przewidziane są szkolenia dla personelu m.in. na temat 

przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia 

dokumentacji medycznej przeprowadzane przez psychologów i trenerów. Od stycznia 2016 roku 

w Szpitalu Lipno wdrażany jest program dokumentacji elektronicznej AMMS. Aktualnie cały 

wysiłek skupiony jest na szkoleniach całego personelu medycznego w zalcresie prowadzenia e-

dokumentacji. 

ad. 24. Na wszystkich oddziałach zostały zamieszczone informacje o regulaminach oddziałów, 

karcie praw pacjenta, adresy rzecznika praw pacjenta oraz informacje o jego dyżurach. 

ad. 25. Z oddziału pierwszego usunięto kartkę o treści „Nie siadać, miejsce dla personelu". 
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ad. 26. Kapelan szpitalny codziennie, z wyjątkiem czwartków, odwiedza wszystkie oddziały 

szpitalne, w tym oddziały psychiatryczne i zakłady opiekuńczo-lecznicze. W sobotę o godzinie 

16:00 jest specjalna msza dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych chcących w niej 

uczestniczyć. Druga msza odbywa się w niedzielę o godzinie 7:00. Ponadto, każdy z oddziałów 

psychiatrycznych dysponuje telefonem komórkowym kapelana, który przyjeżdża na oddział w 

razie pilnej i niezbędnej potrzeby. W trakcie odwiedzin kapelana można skorzystać ze spowiedzi 

i komunii świętej. 

W mojej ocenie zaproszenie do zespołu kontrolującego w roli eksperta pracownika 

szpitala konkurującego ze Szpitalem w Lipnie o kontrakt z NFZ jest niefortunne. 

Uprzejmie informuję, iż Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za te same 

świadczenia (kod resortowy oddziału psychiatrycznego 4700 świadczenia psychiatryczne dla 

dorosłych) Szpitalowi w Świeciu płaci 12,45 zł za 1 pkt, a Szpitalowi Lipno 10,50 zł za 1 pkt. W 

skali roku oznacza to różnicę na niekorzyść Szpitala w Lipnie 960 000 zł. 

Dziękuję za wskazanie działań, których celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentem 

i bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 

PREZE 

Otrzymują do wiadomości: 

- Starosta Powiatu Lipnowskiego, 

- Przewodniczący I I I Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lipnie, 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

„Porozumienie na rzecz wprowadzenia OPCAT", 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wydział ds. Zdrowia Psychicznego. 
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