Warszawa,

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
Hanna Machińska
IX.517.3524.2016.MK

Pan
gen. Jacek Kitliński
Dyrektor Generalny
Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37a
02-521 WARSZAWA

W związku z ustaleniami dokonanymi przez przedstawicieli Rzecznika Praw
Obywatelskich w toku badania stosowania wobec osób przebywających w zakładach karnych
i aresztach śledczych przymusu bezpośredniego na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 546),

czynności

sprawdzające

w

więziennych

szpitalach

psychiatrycznych

przeprowadził również Rzecznik Praw Pacjenta. Efektem tych działań, mających miejsce w
okresie od czerwca do sierpnia 2017 r., było stwierdzenie licznych naruszeń praw pacjenta
oraz sformułowanie szeregu zaleceń. Odnosiły się one w szczególności do poszerzenia oferty
udzielanych pacjentom świadczeń zdrowotnych o zajęcia rehabilitacyjne, zapewnienia
pacjentom właściwych warunków bytowych, w tym pacjentom z niepełnosprawnością
fizyczną, zapewnienia prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów oraz
wprowadzenia zmian w praktyce postępowania personelu, w duchu poszanowania godności
i intymności pacjentów.
Od przedstawienia rekomendacji przez Rzecznika Praw Pacjenta upłynęło już ponad
półtora roku. Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o informację, w jakim
stopniu w poszczególnych placówkach szpitalnych udało się wprowadzić w życie zalecenia
Rzecznika Praw Pacjenta, a jakie ewentualnie zadania oczekują jeszcze na realizację. Będę
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również wdzięczna za powiadomienie, czy w placówkach tych prowadzą obecnie działalność
rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, a jeśli tak, to w których i jaką formę ona
przybiera.
Z korespondencji prowadzonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich z organami
więziennictwa w sprawach osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną
wielokrotnie wynikało, iż liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest
niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia.
W związku z tym uprzejmie proszę o powiadomienie, jaka jest ogólna liczba miejsc w tych
placówkach oraz ile miejsc przewidzianych jest na potrzeby prowadzenia obserwacji sądowopsychiatrycznej, a ile dla osób diagnozowanych i wymagających leczenia (wg stanu na dzień
31 stycznia 2019 r.). Proszę też o informację, czy liczba miejsc dla pacjentów z tej drugiej
grupy uległa zwiększeniu w stosunku do stanu na koniec 2017 r. (o ile miejsc), jak również,
czy szpital przy Areszcie Śledczym w Radomiu, o planach utworzenia którego Rzecznik był
informowany, rozpoczął już funkcjonowanie.
Będę wdzięczna za udzielenie ponadto informacji (wg danych na dzień 31 stycznia
2019 r.):
- ile jest osób chorych psychicznie leczonych w więziennych szpitalach
psychiatrycznych,
- czy są osoby, które oczekują na leczenie, a jeśli tak, ile jest takich osób,
- jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w więziennym szpitalu
psychiatrycznym,
- ile osób z chorobą psychiczną, co do których stwierdzono, że nie mogą być leczone
w warunkach więziennych, przebywa nadal w jednostkach penitencjarnych,
- ilu psychiatrów, psychologów i terapeutów jest zatrudnionych w więziennych
szpitalach psychiatrycznych - będę wdzięczna za podanie liczby zatrudnionych osób i
wymiaru etatów w poszczególnych placówkach oraz wskazanie, czy występują wakaty na
tych stanowiskach.
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