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ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA roiWORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 lutego 2020 r.

D Z -  N.9025.8.1.2020

BIURO RZECZNIKA  
PRAW  OBYWATELSKICH

2020 -02- 1 1

Sz. Pan 

Adam Bodnar
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 stycznia 2020 roku, znak GK- 

GKOZ.7016.1 2020 w sprawie sytuacji w W ojew ódzka Szpnalu Psychiatrycznym im. prof. 

Tadeusz Bilikiewicza w Gdańsku opisanej w piśmie z dnia 10 grudnia 2019 roku zespołu 

terapeutycznego Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, uprzejmie informuję:

1. Dyrektor Szpitala określił liczbę pacjentów jednocześnie hospitalizowanych na 

Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym na 42 i te ustalenia zasadniczo są przestrzegane, 

choć zdarzają się sytuacje, że pomocy w Oddziale potrzebuje więcej osób i wtedy są 

one przyjmowane ponad ustalony stan.

2. W  dniu 14 stycznia 2020 roku zwróciłam się do Konsultanta Wojewódzkiego w zakresie 

psychiatrii, do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz do Konsultanta Krajowego 

w dziedzinie pediatrii o opinię w *westii zasad i warunków hospitalizacji małoletnich na 

oddziałach dla dorosłych i nieletnich na oddziałach pediatrycznych. Opinie te będą 

stanowiły punkt wyjścia do ustalania w/w procedur przez Dyrektora Wojewódzkiego 

Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

3. Z  uzyskanej już opinii Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii prof dr hab. med. 

Teresy Jackowskiej wynika, iż jest ona przeciwna hospitalizacji dzieci na oddziałach 

hospitalizujących osoby dorosłe. Wyjątkiem jest czasowa hospitalizacja dzieci powyżej 

16 roku życia w stanach nagłych do czasu umożliwienia zapewnienia opieki na 

oddziale dzieci i młodzieży.

4. Zatrudnienie dodatkowego lekarza na pododdziale dziecięcym jest związane 

z ostatecznym ustaleniem, czy taki pododdział i na jakich zasadach można będzie 

utworzyć w Szpitalu. Istotną podstawą do podjęcia tej decyzji 'jędą w/w opinie 

Konsultantów Gdy podoadział zostanie utwcrzony, Dyrektor Szpitala podejmie 

działania zmierzające do zatrudnienia dodatkowego lekarza.
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5. Województwo Pomorskie zapewni na 2020 rok finansowanie dodatkowej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w godzinach popołudniowych, w dni świąteczne

i w weekendy.

6. Samorząd Województwa zapewni superwizję zespołu terapeutycznego prowadzącego 

procesy leczenia pacjentów w Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym. Projekt ten zostanie 

włączony do „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność 

leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo 

Pomorskie". Program ten jest wieloletnim programem naszego Samorządu.

Obok powyższych działań Samorząd Województwa Pomorskiego planuje kolejne 

przedsięwzięcia, które mają ograniczyć problemy występujące w tej dziedzinie medycyny. 

Jednym z nich jest modernizacja Pawilonu nr XII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. S Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w którym mieści się Oddział osychiatryczny 

dla miodziezy W  związku z  tą inwestycją planowane jest między innymi poszerzenie liczby 

miejsc leczenia małoletnich pacjentów z 16 do 26-30, co powinno dodatkowo wesprzeć 

sytuację w psychiatrii dzieci i młodzieży do czasu wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia 

wyczekiwanej od wielu lat reformy.

Ustosunkowując się do pytania Pana Rzecznika uprzejmie informuję, że zapewniona 

jest opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym 

im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Do wiaaomosc
1. Pan Łukasz Szumowski -  Minister Zdrowi.

2. Pani prof. dr hab. Barbara Remberk -  konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzież
3. Pan Dariusz Drelich -  Wojewoda Pomorski,
4 Pan Mikołaja Pawlak -  Rzecznik Praw Dziecka,
5. Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec -  Rzecznik Praw Pacjenta,

6. Pan Ark0rt>us2 Bobowski -  p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza 
w Gdańsku.
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