
Hospitalizacja ogranicza aktywność pacjenta, 
stąd w lecznictwie psychiatrycznym dąży się do 
podtrzymywania wszelkich form aktywności, które 
są indywidualnie dobierane w zależności od scho-
rzenia pacjenta, stanu jego zdrowia i aktualnych 
możliwości [1, 2].

W regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej 
w Branicach przebywają chorzy psychicznie, którzy 
dokonali czynów zabronionych o znacznej szkodli-
wości społecznej oraz zachodzi prawdopodobień-
stwo, że popełnią te czyny ponownie, przy czym 
zostało ustalone, że nie mogli oni rozpoznać zna-
czenia tego czynu lub pokierować swoim postępo-
waniem, czyli mieli zniesioną poczytalność w trak-
cie popełnienia czynu zabronionego (art. 30 par. 1, 
art. 94 par. 1 k.k.). kodeks karny wykonawczy sta-
nowi, że sprawcę, wobec którego wykonywany jest 
środek zabezpieczający, obejmuje się odpowied-
nim postępowaniem leczniczym, terapeutycznym, 
rehabilitacyjnym i resocjalizacyjnym.

regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej (rOPS) 
w Branicach to jeden z trzech ośrodków w Polsce 
o maksymalnym stopniu zabezpieczenia, przezna-
czony dla osób dorosłych, dysponuje 75 miejscami. 
Czas przebywania pacjentów w Ośrodku waha się 
od 6 miesięcy do kilku lat i przede wszystkim za-
leży od ich zdrowia psychicznego. rOPS posiada 
system telewizji wewnętrznej, który umożliwia ob-
serwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, 
izolatek, korytarzy, placu rekreacyjnego, który jest 
otoczony murem o wysokości 5,5 metra. Niekon-
trolowane otwarcie drzwi i okien sygnalizuje elek-
troniczny system.

W Ośrodku mogą być prowadzone obserwa-
cje sądowo-psychiatryczne zlecane przez sądy lub 
prokuratury. Wykonuje się działalność w zakresie 
diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabro-
nionych, które są związane z chorobą psychiczną, 
upośledzeniem umysłowym lub innymi zaburze-
niami psychicznymi. 

 Streszczenie  Nowoczesny model psychiatrycznej opieki zdrowotnej polega na uaktywnieniu pacjenta w szpitalu. 
Zgodnie z tymi założeniami, personel w oddziałach psychiatrycznych tworzy zespół terapeutyczny i prowadzi lecze-
nie kompleksowe. W regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Branicach prowadzone są zajęcia z lekarzem 
rodzinnym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, pielęgniarkami. Stosowane są różne formy terapii prowadzone 
przez psychologa i terapeutę zajęciowego z udziałem pielęgniarki: zebranie społeczności leczniczej, choreoterapia, 
psychorysunek, terapia zajęciowa, terapia ruchem, terapia rozrywką, psychoedukacja.
Słowa kluczowe: terapia, rehabilitacja, pacjent chory psychicznie.

 Summary  The modern model of psychiatric healthcare is based on activating the patient at hospital. According 
to these assumptions, psychiatric unit staff is a therapeutic team and provides comprehensive treatment. regional 
Centre of Court Psychiatry in Branice provides a wide range of activities run by a doctor, psychologist, social worker, 
nurses. Various therapy forms are used by a psychologist and occupational therapist with a nurse: patient community 
meetings, choreotherapy, psychodrawing, occupational therapy, play therapy, psychoeducation.
Key words: therapy, rehabilitation, mentally ill patient.
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Chorzy nie mają dostępu do otwartego ognia, 
nie palą papierosów, żeby złagodzić pierwsze dni 
bez papierosów mają zagwarantowane przez mie-
siąc gumy w ramach terapii nikotynozastępczej. 
Wszystkie naczynia używane w Ośrodku są naczy-
niami jednorazowego użytku. kawa, herbata pa-
rzona jest przez personel kuchni i podawana lekko 
ostudzona. Chorzy nie mają dostępu do ostrych na-
rzędzi, golą się pod kontrolą personelu, po goleniu 
maszynki dodatkowo zostają sprawdzone i odda-
ne do magazynu. Chorzy nie posiadają pasków czy 
kabli. Szafy ubraniowe i szafki nocne są przymoco-
wane do podłogi. W ciągu dnia chorzy uczestni-
czą w zajęciach w zespole, jak i poza nim według 
planu dnia.

Nowoczesny model psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej polega na uaktywnieniu pacjenta w szpita-
lu („Jego łóżko jest puste i służy tylko do spania”). 
Personel w oddziałach psychiatrycznych tworzy ze-
spół terapeutyczny i prowadzi leczenie komplekso-
we. W Ośrodku prowadzone są zajęcia z lekarzem 
prowadzącym, psychologiem, pracownikiem so-
cjalnym, pielęgniarkami. Chorzy uczestniczą także 
w terapii zajęciowej.

Stosowane są różne formy terapii prowadzone 
przez psychologa i terapeutę zajęciowego z udziałem 
pielęgniarki: zebranie społeczności leczniczej, chore-
oterapia, psychorysunek, terapia zajęciowa, terapia 
ruchem, terapia rozrywką, psychoedukacja [1]. 

Na wszystkich oddziałach psychiatrycznych po-
winna być prowadzona działalność rehabilitacyjna. 

długotrwałe przebywanie w szpitalu sprzyja upo-
śledzeniu zdolności do pełnienia ról społecznych 
przez pacjentów, zubożeniu związków emocjo-
nalnych, zmniejszeniu aktywności fizycznej, bra-
ku planów na przyszłość, utraty ambicji życiowych, 
niechęci do dbałości o wygląd zewnętrzny [3, 4].

Pielęgniarki w zespole sprawują opiekę pielę-
gniarską i wykonują zalecenia lekarskie. do ich za-
dań należy wnikliwa obserwacja pacjentów, wspar-
cie w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego 
oraz przeciwdziałanie agresji. do zajęć prowadzo-
nych przez pielęgniarki należy promocja zdrowia, 
która prowadzona jest raz w tygodniu w dwóch 
grupach (czas trwania ok. 25 minut). Na zajęciach 
przedstawiane są zagadnienia dotyczące promocji 
zdrowia. Pielęgniarka uczestniczy również w ze-
braniach społeczności leczniczej, podczas której 
omawiane są bieżące wydarzenia z „życia zespo-
łowego”. Zebranie prowadzone jest przez starostę 
wybranego przez społeczność, decyzje podejmuje 
się wspólnie, ale ostateczną – psycholog. Personel 
zespołu terapeutycznego przyjmuje krytykę ze stro-
ny pacjentów, udziela rad i dyskutuje z chorymi, 
omawia bieżące sprawy, rozwiązuje wspólnie pro-
blemy. Zajęcia poza zespołem odbywają w ramach 
terapii zajęciowej. Chorzy m.in. biorą udział w za-
jęciach sportowych (gra w siatkówkę, piłkę nożną, 
tenisa stołowego, ćwiczenia na przyrządach), ko-
rzystają z sali telewizyjnej, w pracowni tworzą pra-
ce plastyczne, którymi później ozdabiane są ściany 
zespołów.
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