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Informacje o broszurze 

Broszura zawiera informacje dotyczące praw osób zatrzymanych w szpitalu 

(ubezwłasnowolnionych) na mocy przepisów Ustawy o zdrowiu psychicznym (ang. Mental 

Health Act 1983) do spotkania z Komisarzem ds. Ustawy o zdrowiu psychicznym (ang. 

Mental Health Act Commissioner) wizytującym oddział szpitalny oraz informacje na temat 

uprawnień Komisarza. Wyjaśnia również prawa związane z przyjmowaniem leków oraz 

sposób zgłaszania skarg. 

Informacje o Komisji 

Komisja ds. Jakości Opieki Zdrowotnej (ang. Care Quality Commission) jest niezależnym 

organem regulacyjnym służby zdrowia i opieki społecznej dla osób dorosłych w Anglii. 

Zadaniem Komisji jest ochrona interesów osób, których prawa zostały ograniczone w myśl 

Ustawy o zdrowiu psychicznym, oraz dopilnowanie właściwego stosowania jej przepisów, 

a także stwierdzenie zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom zatrzymanym w szpitalu 

lub objętych nakazem leczenia otwartego (pozaszpitalnego). 

Komisarze ds. Ustawy o zdrowiu psychicznym 

Komisarze posiadają dogłębną wiedzę na temat Ustawy o zdrowiu psychicznym oraz 

służb ochrony zdrowia psychicznego. Są to osoby z różnych środowisk zawodowych, 

w tym lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, prawnicy, psychologowie oraz inne osoby, 

które osobiście korzystają z ochrony zdrowia psychicznego lub korzystały z niej 

w przeszłości. 

Komisarze wizytują wszystkie szpitale, w których przebywają pacjenci zatrzymani na mocy 

Ustawy o zdrowiu psychicznym, aby upewnić się, że jej przepisy są właściwie stosowane, 

a pacjenci otrzymują odpowiednią opiekę podczas pobytu w szpitalu. 
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Wizytacja Komisarza w szpitalu 

Osoby pragnące rozmawiać z Komisarzem podczas jego wizyty na oddziale szpitalnym 

mogą przeprowadzić taką rozmowę na osobności. 

Komisarz spotyka się również z kierownictwem i personelem oddziału. Celem wizytacji jest 

omówienie kwestii związanych z opieką nad pacjentem oraz zgłoszenie wszelkich 

ewentualnych problemów. 

Komisarz dokonuje kontroli: 

 podstawy prawnej zatrzymania i opieki nad pacjentem; 

 wiedzy pacjenta o swoich prawach wynikających z Ustawy o zdrowiu psychicznym 

oraz wyjaśnienia ich w zrozumiały dla niego sposób; 

 poszanowania prywatności i godności pacjenta przez personel; 

 poszanowania przez personel przynależności kulturowej, płci, wieku, orientacji 

seksualnej, religii lub wyznania oraz ewentualnej niepełnosprawności pacjenta; 

 zgodności decyzji dotyczącej terapii z wytycznymi dla specjalistów ustanowionymi 

na mocy kodeksu zawartego w Ustawie o zdrowiu psychicznym; oraz 

 ustanowienia właściwego planu dalszej opieki nad pacjentem przed opuszczeniem 

przez niego szpitala. 
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Ograniczenie kompetencji Komisarzy 

Kompetencje Komisarzy nie obejmują określonych kwestii zawartych w przepisach 

ustawy. Komisarze działający na mocy Ustawy o zdrowiu psychicznym nie posiadają 

uprawnień do: 

 zwolnienia z obowiązywania klauzuli ubezwłasnowolniającej (czyli części Ustawy 

o zdrowiu psychicznym zezwalającej na zatrzymanie pacjenta w szpitalu); 

 wypisania pacjenta ze szpitala; 

 wydania nakazu przeniesienia pacjenta do innego szpitala; 

 udzielania indywidualnej porady medycznej; 

 udzielania indywidualnej porady prawnej; 

 tymczasowego zwolnienia pacjenta ze szpitala. 

Komisarze mogą jednak udzielać informacji dotyczącej kontaktu z osobami uprawnionymi 

do świadczenia porad w ww. kwestiach. 

Osoby pragnące wnieść odwołanie od decyzji o zatrzymaniu w szpitalu powinny uzyskać 

informację na ten temat od pracowników oddziału. 

Niezależni Rzecznicy ds. zdrowia psychicznego 

Osoby zatrzymane na mocy Ustawy o zdrowiu psychicznym są uprawnione do pomocy ze 

strony Niezależnego Rzecznika ds. zdrowia psychicznego (ang. Independent Mental 

Health Advocate). 

Rzecznicy specjalizują się w kwestiach prawnych związanych ze zdrowiem psychicznym  

i udzielają informacji dotyczących uprawnień pacjentów. 

W celu skontaktowania się z Niezależnym Rzecznikiem ds. zdrowia psychicznego należy 

powiadomić personel medyczny. 
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Prawa pacjenta związane z udzieleniem zgody na 

przyjmowanie leków 

W przypadku wydawania w szpitalu leków stosowanych w leczeniu choroby psychicznej 

lekarz powinien: 

 wyjaśnić przeznaczenie leku; 

 omówić możliwe działanie uboczne; oraz 

 poprosić o zgodę pacjenta. 

Podczas pierwszych trzech miesięcy hospitalizacji pacjent może być zmuszony do 

przyjmowania leków bez wyrażenia na to zgody. 

Po upływie pierwszych trzech miesięcy lekarz musi uzyskać zaświadczenie uprawniające 

do dalszego stosowania leków. 

Jeżeli pacjent wyraża zgodę na leczenie farmakologiczne, lekarz musi zanotować jego 

opinię oraz wypełnić formularz potwierdzający, że działanie leku zostało wyjaśnione, 

a pacjent zgadza się na dalszą terapię. Lekarz musi mieć pewność, że stan pacjenta 

pozwala na udzielenie przez niego świadomej zgody oraz że pacjent rozumie 

przeznaczenie i ewentualne działania uboczne leków. 

Lekarz musi powiadomić Komisję, jeżeli po trzech miesiącach terapii pacjent nie wyraża 

zgody na dalsze leczenie lub nie jest w stanie jej udzielić. 

Przeprowadzana jest wtedy konsultacja w celu uzyskania opinii drugiego niezależnego 

lekarza mianowanego (ang. Second Opinion Appointed Doctor, SOAD). Pacjent może być 

zmuszony do dalszego przyjmowania leków do momentu odbycia konsultacji z drugim 

lekarzem mianowanym do wydania opinii. 

Pacjent, który wyraził zgodę na dalsze przyjmowanie leków, może ją później cofnąć. Przed 

podjęciem takiej decyzji zalecane jest skonsultowanie się z lekarzem. 
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Konsultacja z drugim lekarzem mianowanym do 

wydania opinii 

Podczas konsultacji drugi lekarz mianowany do wydania opinii: 

 sprawdza, czy pacjent został zatrzymany zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa; 

 omawia z pacjentem stosowane leki; konsultacja odbywa się zazwyczaj na 

osobności, ale pacjent może życzyć sobie obecności innej osoby; w razie 

konieczności szpital zapewnia usługi tłumacza języka obcego lub języka migowego; 

 konsultuje się z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką lub innym pracownikiem 

medycznym zajmującym się terapią i opieką nad danym pacjentem; 

 wyraża opinię na temat kontynuowania określonej terapii farmakologicznej. 

Jeżeli drugi lekarz mianowany do wydania opinii zgadza się z decyzją o dalszym 

prowadzeniu pełnej lub częściowej terapii farmakologicznej, musi on wypełnić 

zaświadczenie potwierdzające taką decyzję oraz określone leki, której ona dotyczy. Lekarz 

prowadzący musi uzyskać zaświadczenie w celu kontynuowania terapii. 

O opinii drugiego lekarza zawiadamia pacjenta lekarz prowadzący terapię. 

Drugi lekarz mianowany do wydania opinii jest niezwiązany z danym szpitalem, a jego 

decyzja jest indywidualnym orzeczeniem klinicznym. Od decyzji tej nie można się 

odwoływać do Komisji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej. 
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Leczenie w nagłych przypadkach 

W nagłych przypadkach nie obowiązują zasady dotyczące zgody na leczenie. W myśl 

Ustawy o zdrowiu psychicznym lekarz może zastosować środki leczenia zaburzeń 

psychicznych u pacjenta w szpitalu bez jego zgody w celu: 

 ratowania życia; 

 łagodzenia cierpienia; 

 niedopuszczenia do znacznego pogorszenia stanu zdrowia; oraz 

 powstrzymania zachowania agresywnego lub stanowiącego zagrożenie dla 

pacjenta i innych osób. 

Kodeks zawarty w Ustawie o zdrowiu psychicznym omawia szczegółowo prawa pacjenta 

związane z wyrażeniem zgody na leczenie. Kodeks można otrzymać na prośbę od 

pielęgniarki lub koordynatora opieki medycznej. Egzemplarz dokumentu można również 

pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: www.dh.gov.uk. 
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Procedura składania skarg 

Osoby zatrzymane w szpitalu na mocy Ustawy o zdrowiu psychicznym obecnie lub 

w przeszłości, które pragną zgłosić skargę dotyczącą swojego traktowania, powinny 

najpierw wnieść prośbę o rozpatrzenie skargi przez kierownictwo danego szpitala. 

 Skargę należy wnieść ustnie lub pisemnie do Referenta ds. skarg w szpitalu, 

w którym pacjent przebywa lub z którego został wypisany. Można również poprosić 

inną osobę o wniesienie skargi w imieniu pacjenta. (W każdym szpitalu jest 

wyznaczony Referent ds. skarg.) 

 Osoby mające trudności w złożeniu skargi lub wymagające dodatkowej pomocy 

mogą skorzystać ze służb rzecznictwa dostępnych w większości szpitali. 

W złożeniu skargi może również pomóc Komisarz wizytujący daną placówkę. 

 Skarga zostaje rozpatrzona przez kierownictwo szpitala. Kierownictwo szpitala 

informuje o wyniku skargi oraz o ewentualnych działaniach naprawczych. 

 W razie niezadowolenia z odpowiedzi szpitala możliwe jest wniesienie skargi do 

Komisji ds. Jakości Opieki Zdrowotnej. Adres biura podano na odwrocie niniejszej 

broszury. 

 Skargę może również rozpatrzyć Rzecznik Praw Obywatelskich do spraw 

Parlamentu i Służby Zdrowia (ang. Parliamentary and Health Service Ombudsman). 

Z Rzecznikiem można skontaktować się pod numerem 0345 015 4033 lub adresem: The 

Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower, Millbank, London SW1P 

4QP. 
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Sposób rozpatrywania skargi przez Komisję 

Komisja jest uprawniona do badania skarg wniesionych w związku z leczeniem na mocy 

Ustawy o zdrowiu psychicznym. 

Rola organu regulacyjnego nie polega na rozpatrywaniu pojedynczych skarg dotyczących 

wszelkich innych przypadków nieprzestrzegania ustalonych przez rząd norm jakości 

i bezpieczeństwa. Sposób zgłaszania skarg dotyczących tych kwestii omówiono 

w broszurze dostępnej w jęz. angielskim pt. „Skargi dotyczące służby zdrowia i służb 

socjalnych”. Swoimi opiniami można również podzielić się na stronie internetowej: 

www.cqc.org.uk/public/sharing-your-experience. 

W razie wniesienia skargi dotyczącej leczenia pacjenta na mocy Ustawy o zdrowiu 

psychicznym Komisja musi najpierw zapoznać się z wynikiem dochodzenia w sprawie 

skargi przeprowadzonego przez szpital. 

Przeprowadzona zostaje wnikliwa ocena skargi oraz reakcji szpitala. W razie stwierdzenia, 

że szpital nie podjął właściwych działań w następstwie skargi, Komisja może zadecydować 

o wszczęciu własnego dochodzenia w danej sprawie. 

Po zakończeniu dochodzenia Komisja powiadamia o jej wyniku na piśmie. Odpowiedź 

może zawierać zalecenia dla danej placówki mające na celu zapobieżenie wystąpieniu 

podobnych problemów w przyszłości. 
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Dane osobowe 

Komisarz ds. Ustawy o zdrowiu psychicznym może przechowywać dane osobowe osób 

kontaktujących się z tą instytucją. Na mocy Ustawy o ochronie danych osobowych (ang. 

Data Protection Act) pacjent ma prawo żądać od Komisji: 

 udzielenia informacji o danych przechowywanych na swój temat; 

 udzielenia informacji o osobach mających dostęp do danych osobowych; 

 wyjaśnienia powodu i sposobu przechowywania danych; oraz 

 poprawienia wszelkich nieścisłych informacji. 

W celu uzyskania wglądu w dane osobowe przechowywane przez Komisję na swój temat, 

należy zgłosić odpowiedni wniosek na piśmie na adres podany na odwrocie broszury. 
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Sposoby kontaktowania się z Komisją 

Pacjent (oraz znajomi lub krewni w jego imieniu) mogą skontaktować się z Komisją 

w następujący sposób: 

 pisemnie na adres biura w Newcastle (adres podano na odwrocie broszury); lub 

 telefonicznie na numer 03000 616161 (wybrać opcję 1), biuro czynne w godz.  

8:30 – 17.30 od poniedziałku do piątku. 

Poza godzinami urzędowania można nagrać wiadomość na automatycznej sekretarce. 

Należy podać swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, aby biuro mogło się 

skontaktować z interesantem w następnym dniu roboczym. 

Inne wydawnictwa w serii 

„Poszanowanie praw i interesów osób objętych nakazem leczenia otwartego” (broszura 

dostępna w jęz. angielskim) 

„Terapia elektrowstrząsowa – prawo pacjenta do zgody na leczenie” (broszura dostępna 

w jęz. angielskim) 
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Kontakt 

 

Adres do korespondencji: 

CQC Mental Health Act 
Citygate 
Gallowgate 
Newcastle upon Tyne 

NE1 4PA 

Telefon: 03000 616161 (wybrać opcję 1) 

E-mail: enquiries@cqc.org.uk 

Strona internetowa: www.cqc.org.uk 

Niniejszą broszurę można uzyskać w innych językach i formatach (np. dużym drukiem, 
w wersji ułatwiającej czytanie lub na płycie audio) na stronie internetowej lub kontaktując 
się z biurem, korzystając z danych podanych powyżej. 
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