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Sz.P. 

Ministerstwo Zdrowia 

Marszałkowie województw 

Szpitale w okręgu Częstochowskim 

Samorządy w okręgu Częstochowskim i graniczące z subregionem północnym WŚ 

Rzecznik Praw Pacjenta 

 

Na podstawie art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą zasadniczą, art. 

2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku 
(Dz.U. 2017 poz. 1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z dnia 10 
grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 Ustawy - kodeksu postępowania 

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z 2019r. 
poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 

130),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) 

 

Dzień dobry, 
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie : 

a) wyposażenia każdego ośrodka zdrowia, poradni, przychodni w monitoring 
zewnętrzny, monitoring wewnętrzny by personel medyczny lub specjalny operator 
monitoringu mógł obserwować zachowanie u danego pacjenta;  

b) wyposażenie każdej sali szpitalnej, korytarza, windy, tuneli komunikacyjnych, 
każdego zakamarku szpitala w kamerę termowizyjną oraz normalną celem by 

personel medyczny lub specjalny operator monitoringu mógł obserwować zachowanie u 

danego pacjenta;   

c) wyposażenie każdej komory chłodniczej na zwłoki w system monitoringu celem 

obserwacji czy dany pacjent nie obudzi się z letargu lub pod wpływem opóźnego działania 

leków oraz podłączenia jeszcze zwłok ludzkich, zwierzęcych w system monitoringu do 

momentu dnia pochówku czy sekcji zwłok 



d) wprowadzenie procedury nad montażem w trumnach małej butli ewentualnie tlenowej np. 

zewnątrz, krótkotrwałego monitoringu celem obserwacji czy dana osoba zmarła nie ożywi się 

pod wpływem letargu czy z późnego działania leków oraz umożliwienie przetrwania dzięki 

ciepłemu guzikowi lub butli tlenowej celem wytrzymania do wydobycia z grobu. Może to 

dość trudny pomysł do zrealizowania a wręcz niektórych idiotyczny ale warto tutaj 

podkreślić, że dużo osób mogło zostać pochowanych za życia właśnie w letargu czy pod 

wpływem późnego działania leków mogli się wybudzić a były niestety takie przypadki że już 

było za późno i to naprawdę, że po wydobyciu zwłok z trumny okazało się, że na wieku są 

ślady po paznokciach. Dlatego uważam, że zawsze należy się zabezpieczyć przez taką 

okolicznością co niestety może się wydarzyć u każdego człowieka czy zwierzęcia. 

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia 
zgodnie z kompetencjami. 

Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym oraz 
odpowiedź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inne adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomości, które zostały wysłane. Proszę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z poważaniem, 

 
Inicjatorka Społeczna 
 


