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Informacja o umieszczeniu w szpitalu 
psychiatrycznym bez zgody pacjenta 
 

Właściwi lekarze zadecydowali, że musi Pani/Pan pozostać w szpitalu. 
 

Jak długo obowiązuje to zarządzenie zwane umieszczeniem w szpitalu 

psychiatrycznym bez zgody pacjenta? 
Obowiązuje tak długo, jak długo właściwy lekarz lub sędzia uważa to za konieczne. 

 

Jaka jest rola sędziego? 
Sędzia sprawdza, czy umieszczenie bez zgody pacjenta jest uzasadnione. 
Takie sprawdzenie odbędzie się w ciągu następnych czterech dni. 
Przy rozprawie ma Pani/Pan prawo do bezpłatnego tłumacza. 

 

Kiedy umieszczenie bez zgody pacjenta jest uzasadnione? 
Jeśli w związku z zaburzeniami psychicznymi istnieje poważne zagrożenie dla 
Pani/Pana lub innych osób i nie ma innych możliwości opieki. 

 

Jak może Rzecznik Praw Pacjenta pomóc Pani/Panu? 
Będzie opowiadał się za Pani/Pana prawami i bronił Pani/Pana interesów. 
Rzecznik Praw Pacjenta będzie Panią /Pana wspierać podczas wysłuchania przez 
sędziego. 

 

Kto może zadecydować o zakończeniu umieszczenia bez zgody pacjenta w 

szpitalu psychiatrycznym? 
Zarówno lekarz jak i sędzia. 
Sędzia podczas przesłuchania zadecyduje o zakończeniu umieszczenia bez zgody 
pacjenta, gdy nie będzie już ku temu przesłanek. W przeciwnym razie ustali, kiedy 
odbędzie się następna kontrola sądowa. 
Lekarz jest zobowiązany do zadecydowania o zakończeniu umieszczenia w szpitalu 
psychiatrycznym, gdy nie ma już ku temu przesłanek – wówczas nie odbywa się już 
następna kontrola sądowa. 

 

Proszę zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, jeśli ma Pani/Pan dalsze 

pytania: 
Tel.: 

 

Czego może Pani/Pan jeszcze od nas oczekiwać? 
Wspieramy Panią/Pana w rozmowach z lekarzami, personelem pielęgniarskim i 
terapeutami. 
Jesteśmy niezależni od szpitala i zobowiązani do zachowania tajemnicy. 
Nasz praca jest dla Pani/Pana bezpłatna. 
Może Pani/Pan zwrócić się do nas również po zakończeniu umieszczenia w szpitalu 
psychiatrycznym. 
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