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Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji

Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji z dnia 4 stycznia 2018 r. z wizytacji w "Tęczowym 
Domu" Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym na zlecenie Powiatu Ełckiego przez 
Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (Znak: KMP.575.10.2014.K). Wizytacja została 
przeprowadzona z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w dniach 17-19 października 
2017r.

Pragnę odnieść się do zaleceń powizytacyjnych i poinformować o sposobie wypełnienia:

Ad. 1.
Wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego. 
Zorganizowano szkolenie pielęgniarek, z udziałem lekarza psychiatry, na którym omówiono 
nieprawidłowe stosowanie niektórych punktów Instrukcji sposobu stosowania i dokumentowania 
zastosowania przymusu bezpośredniego w „Tęczowym Domu". Zwrócono szczególną uwagę na:

- Bezwzględne wyeliminowanie udziału mieszkańców przy stosowaniu przymusu 
bezpośredniego.

- Konieczność osobistego kontrolowania, nie rzadziej niż co 15 minut, stanu zdrowia osoby, 
wobec której zastosowano przymus bezpośredni.

- Konieczność zgłaszania każdego faktu zastosowania przymusu bezpośredniego do lekarza 
specjalisty z dziedziny psychiatrii upoważnionego przez marszałka województwa, który 
ocenia jego zasadność.

W dniach 8-9 lutego 2018 r. odbędzie się szkolenie personelu opiekuńczego, na którym kwestia 
nieprawidłowości w stosowaniu przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców zostanie również 
omówiona.

Ad. 2 i 3.
Pragnę wyjaśnić, że w ostatnich latach zwrócono dużą uwagę na współpracę i przepływ informacji 
między pielęgniarkami a personelem opiekuńczym Domu. Uważam, że poprzednie zalecenie KMP 
zostało w tym zakresie, przynajmniej częściowo, wypełnione. „Raporty" opiekunek mają charakter 
nieformalnych zapisków informacji o mieszkańcach przekazywanych między zmianami opiekunek. 
Natomiast raporty pielęgniarek mają ściśle określony charakter. Pielęgniarki odnotowują w nich



Natomiast raporty pielęgniarek mają ściśle określony charakter. Pielęgniarki odnotowują w nich 
wydarzenia medyczne dotyczące nagłych zmian stanu zdrowia mieszkańców, występujących 
napadów padaczkowych, zastosowanych zabiegów medycznych, podanych doraźnie leków itp. Nie 
wpisywały np. faktu przeprowadzenia uspokajającej rozmowy z mieszkańcem. Na szkoleniu 
pielęgniarki zostały pouczone o konieczności odnotowania w raporcie pielęgniarskich wszelkich 
działań podjętych w związku z agresją lub pobudzeniem mieszkańca.

Ad 4.
Informacja o okresie przechowywania w rejestratorze zapisu z monitoringu wizyjnego przez 14 do 
18 dni dotyczy zapisów z monitoringu wizyjnego w pokojach mieszkańców. Zgodnie z Art. 31 ust.3 
Konstytucji RP stosowany on jest wyłącznie w przypadku koniecznej ochrony bezpieczeństwa 
i zdrowia osób, które w nich przebywają.

Zapis z monitoringu stosowania przymusu bezpośredniego w formie izolacji w izolatce 
psychiatrycznej jest archiwizowany przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 
miesięcy od dnia zakończenia. Zakupiliśmy nowy rejestrator do izolatki, aby zapis mógł być 
archiwizowany na co najmniej dwóch nośnikach, na wypadek awarii technicznej dysku twardego 
rejestratora.

Dziękujemy za słowa uznania doceniające dobre praktyki, które wyróżniają nasz Dom na tle innych 
placówek oraz starania podjęte w zakresie właściwego postępowania personelu w stosunku do 
mieszkańców. Zapewniamy, że poszanowanie ich praw oraz poszukiwanie coraz lepszych, 
indywidualnych metod pracy dla ich dobra i rozwoju, jest dla nas najważniejsze.
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Do wiadomości:

1. Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
2. Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ełku
3. Starosta Powiatu Ełckiego
4. Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku
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