RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
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Adam Bodnar

V.7016.46.2020.JK/PM

Pan
prof. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
kancelaria@mz.gov.pl

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

otrzymałem kopię wystąpienia Pana dra n. ekon. Mariusza Kaszubowskiego –
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w
Gdańsku, adresowanego do Pana Ministra, a przekazanego do mojej wiadomości, w sprawie
niezbędnej i pilnej potrzeby zmiany zasad refundacji kosztów badań przeprowadzanych u
pacjentów oddziałów psychiatrycznych w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-21.
Po zapoznaniu się z treścią niniejszego pisma pragnę podkreślić, że w pełni zgadzam
się z przedstawionym stanowiskiem w tym zakresie.
W mojej ocenie, pacjenci przyjmowani na oddziały psychiatryczne powinni podlegać
obowiązkowym badaniom na obecność wirusa SARS-CoV-2. Podyktowane to jest przede
wszystkim specyfiką oddziałów psychiatrycznych, na których wyjątkowo często dochodzi
do bezpośredniego fizycznego kontaktu pracowników i chorych, chociażby w trakcie
stosowania środków przymusu bezpośredniego czy podawania lekarstw. Należy bowiem
mieć na uwadze, że do oddziałów psychiatrycznych nierzadko trafiają pacjenci wbrew
swojej woli, w różnej kondycji psychicznej, którzy często nie są skłonni do współpracy z
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personelem medycznym, kontakt z nimi jest utrudniony albo wręcz niemożliwy. Nadto, nie
można również oczekiwać, ani zakładać, że w okresie poprzedzającym przyjęcie do szpitala
wszyscy

przestrzegali

podstawowych

zasad

reżimu

sanitarnego

(częste

mycie/dezynfekowanie rąk, utrzymywanie 2 metrów dystansu, używanie maseczki,
ograniczanie kontaktów międzyludzkich do niezbędnego minimum). Za co najmniej
problematyczne uznać również należy przeprowadzanie z pacjentami wiarygodnego
wywiadu epidemicznego.
Z tych względów, przeprowadzanie u nowoprzyjętych pacjentów badań pod kątem
obecności wirusa SARS-CoV-2 jest, w mojej ocenie, koniecznością, która niestety wiąże się
ze znacznym obciążeniem finansowym, na które szpitale nie są przygotowane. Scedowanie
obowiązku ponoszenia kosztów tych badań na podmioty lecznicze, doprowadzi do
pogorszenia i tak trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kadrowej szpitali psychiatrycznych, a
w konsekwencji do ograniczenia dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Zaniechanie zaś testowania może doprowadzić do sytuacji, że już wkrótce nie będzie miał
kto zapewnić opieki tym pacjentom – z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia
koronawirusem.
Wobec powyższego, mając za podstawę art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627), zwracam się do Pana
Ministra z uprzejmą prośbą o pilne poinformowanie mnie o zajętym stanowisku i
działaniach podjętych w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich
/-podpisano elektronicznie/

-2-

