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15 października 2020 r.

Niniejsze zalecenia dotyczą pacjentów poniżej 18 rż. spełniających kryterium przypadku możliwego, 
prawdopodobnego lub potwierdzonego zgodnie z definicją przypadku GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.  
lub przebywających w kwarantannie. 

W przypadku stwierdzenia konieczności hospitalizacji ww. pacjentów na oddziale psychiatrycznym pacjenci  
ci powinni być przewożeni do szpitali zgodnie z poniższym podziałem:

•  Pacjenci powyżej 16 rż. przewożeni są do najbliższego oddziału psychiatrycznego dla osób dorosłych, 
wyznaczonego przez wojewodę do hospitalizacji pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2. W tym przypadku na oddziale zapewnić należy szczególne środki gwarantujące bezpieczeństwo 
tym pacjentom. 

•  Pacjenci poniżej 16 rż., których stan nie wskazuje iż mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia własnego 
lub życia i zdrowia innych osób1 , jednocześnie wymagający pilnej hospitalizacji, powinni być przewożeni do 
najbliższego pediatrycznego oddziału zakaźnego. W tym przypadku najbliższa poradnia zdrowia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży lub oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zapewnić konsultację 
psychiatryczną dla tego pacjenta, w miarę możliwości w ramach teleporady. 

•  Pacjenci poniżej 16 rż., których stan wskazuje iż mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia własnego  
lub życia i zdrowia innych osób2 przewożeni są do oddziału wyznaczonego przez wojewodę w uzgodnieniu  
z Ministerstwem Zdrowia.

Wojewoda na prośbę Ministra Zdrowia wyznacza psychiatryczny oddział dedykowany pacjentom poniżej 16 r.ż. 
spełniających kryterium przypadku możliwego, prawdopodobnego lub potwierdzonego, bądź przebywającym  
w kwarantannie. 

Zakłada się, że oddział będzie przyjmować ww. pacjentów przez okres 6 miesięcy, po czym zaprzestanie 
przyjmowania nowych pacjentów (z potwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem), pozostawiając jednak 
dotychczas przyjętych pacjentów do czasu, gdy ich stan zdrowia pozwalać będzie na wypis. W tym czasie 
przyjęcia pacjentów prowadzi kolejny szpital wyznaczony przez wojewodę na prośbę Ministra Zdrowia. 

1w rozumieniu art. 23 i 24 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)
2w rozumieniu art. 23i 24 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685)


