Warszawa, 25 lipca 2018 r.

K O M U N I K A T nr 1
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
organizują w dniu 16 października (wtorek) 2018 roku
XI Seminarium poświęcone realizacji środka zabezpieczającego w psychiatrii,
pt:
„Pomiędzy poziomami…”

- Ruch w systemie w trakcie realizacji środka zabezpieczającego
Pacjenci sądowo-psychiatryczni stanowią tę grupę chorych psychicznie, których czas przebywania
w oddziałach psychiatrii sądowej jest niezwykle długi – od kilku do kilkudziesięciu lat, a czasem
nawet z perspektywą pobytu w szpitalu przez całe życie. Przepisy prawne determinują
trójstopniowy system szpitali/oddziałów sądowych, w których realizowane są środki
zabezpieczające, a przepisy kodeksu karnego wykonawczego w sposób dość ogólny określają
przesłanki kwalifikacji pacjenta do określonego poziomu zabezpieczenia. Jakie czynniki w praktyce
decydują o decyzji przeniesienia pacjenta do innego ośrodka, jakimi kryteriami należy kierować się
przy formułowaniu opinii o konieczności zmiany poziomu zabezpieczenia, co sąd może/powinien
uwzględniać podejmując decyzję o zmianie poziomu zabezpieczenia lub też o uchyleniu detencji
psychiatrycznej. Te i szereg innych problemów dotyczących realizacji środków zabezpieczających
zostanie poruszonych na tegorocznym Seminarium.
Celem XI Seminarium jest omówienie poniższych zagadnień:









Kryteria umieszczania pacjentów w oddziałach o określonym stopniu zabezpieczenia
Medyczne, prawne i organizacyjne problemy ze zmianą stopnia zabezpieczenia w trakcie
realizacji środka zabezpieczającego
Znowelizowane środki zabezpieczające – czy coś się zmieniło po 2015 r. ?
Represyjność środka zabezpieczającego na tle reguł systemu penitencjarnego
Terapia, rehabilitacja i resocjalizacja pacjentów w oddziałach psychiatrii sądowej
Roszczenia odszkodowawcze pacjentów za bezzasadne umieszczenie lub/i zbyt długi pobyt
w szpitalu psychiatrycznym w ramach realizacji środka zabezpieczającego się stanu zdrowia
pacjenta w trakcie odbywania detencji
Współpraca pomiędzy sądami a szpitalami psychiatrycznymi w trakcie wykonywania środka
zabezpieczającego

Powyższe tematy będą przedstawione w formie 20 minutowych prezentacji przez zaproszonych
wykładowców, po których przewidziano dyskusję. Seminarium jest adresowane przede wszystkim do
pracowników oddziałów psychiatrycznych realizujących środki zabezpieczające, a także prawników i
pracowników zainteresowanych resortów.
Koszt uczestnictwa w Seminarium wynosi 250 zł. Prosimy o przesłanie na podany adres zgłoszenia
uczestnictwa wraz z kserokopią wpłaty na konto 78 1020 1156 0000 7702 0006 8015 (z dopiskiem: ”XI
Seminarium KPS”) do dnia 10.10.2018 roku. Miejsce obrad: Sala Konferencyjna Kliniki Psychiatrii
Sądowej IPiN (nowy budynek) Warszawa, ul. Sobieskiego 9; Termin:
16.10.2018 r., godz. 11.00 – 16.00.

Prosimy o zgłoszenie e-mailowo - klinikapsychiatriisadowej@gmail.com
lub listownie na adres:
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej

