
,D o ln o ś lą sk ie  C en tru m  Z d ro w ia  P sy ch ic zn e g o ” sp . z  o,
Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław 

T e l 7 1 / 77-66-212 Fax: 7 1 / 77-66-200 Fax kom . 519-134-30 .
e mail: sekretariaUcidczo. wroclaw.ol www.dczu.wroclau».ul 

Sąd Rejonowy dla Wroclawia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy 
NIP:895-196-51-26 KRS:0000348483 RECON:021184819 

Kapitał Zakładowy: 54 014 000,00 zł

RPW/29719/2015 
Data:20l5-05-l

J ' 4 3  . r

BIURO RZECZNIKA 
Pr.AW OBYWATELSKICH

w p ł . j 2015 - 0 5 -  t 1

Z A Ł . Z .NR.

Wrocław 6.05.2015 r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Dot. odpowiedzi na raport nr KMP.574.1.2015.PK

W odpowiedzi na otrzymany raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przedstawiamy poniżej odniesienie do zaleceń 
wpisanych do ww. dokumentu:

1. Zatrudnienie psychologów i terapeutów zajęciowych na oddziałach stacjonarnych DCZP jest 
zgodne z wymogami NFZ - 1  etat psychologa i 1 etat terapeuty zajęciowego w przeliczeniu na 
40 łóżek. Wartość obecnego kontraktu jest niewystarczająca do zwiększenia wymiaru pracy 
psychologów ponad obowiązujące normy zatrudnienia.

2. Ordynatorom oddziałów wydano polecenie zwiększenia nadzoru nad dokumentacją 
przymusu bezpośredniego ze szczególnym uwzględnieniem czytelności kart przymusu. 
Rejestr zbiorczy zastosowanych środków przymusu zostanie poprawiony.

3. Przymus bezpośredni w DCZP jest stosowany w salach obserwacyjnych, jednakże z uwagi na 
ograniczoną liczbę pomieszczeń szpitalnych nie ma możliwości wyodrębnienia specjalnych sal 
użytkowanych jedynie do tego celu. Na każdym oddziale są dostępne parawany i personel 
ma obowiązek ich stosowania. Przymus poza salami obserwacyjnymi jeśli bywa stosowany to 
wyłącznie incydentalnie w okresach przepełnienia oddziałów. Jednocześnie chcielibyśmy 
poinformować, że Zarząd DCZP podjął decyzję o zainstalowaniu kamer monitorujących sale 
chorych w których stosowane są procedury przymusu bezpośredniego wynikające z art. 18 
i 34 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. Prace będą wykonane w momencie 
otrzymania przez Spółkę niezbędnych środków finansowych i po przeprowadzeniu procedur 
przetargowych.

4. Informacja o telefonie do Rzecznika Praw Obywatelskich, sędziego sądu rodzinnego 
i Helsińskiej Fundacja praw Człowieka zostaną w najbliższym czasie wywieszone na tablicach 
ogłoszeń w oddziałach. Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, przystąpił do 
wykonywania swoich obowiązków i obecnie regularnie wizytuje oddziały, przyjmuje również 
zgłoszenia telefoniczne oraz bezpośrednio w gabinecie na terenie DCZP.

5. Dokumentacja medyczna jest systematycznie sprawdzana pod kątem kompletności oraz 
czytelności. Ruch chorych przygotowuje kwartalne analizy zbiorcze dokumentacji, które są 
przedstawiane na zebraniach ordynatorów.

6. Zgodnie z sugestią Rzecznika Praw Obywatelskich sposób zamawiania leku 
zarejestrowanego w Polsce nieznajdującego się w receptariuszu szpitalnym zostanie 
zmodyfikowany. Lekarz będzie określał jedynie merytoryczne uzasadnienie zastosowania 
leku, natomiast cenę będzie ustalała Apteka.

7. W zakresie możliwości przechowywania odzieży pacjentów na oddziałach niestety z uwagi na 
ograniczenia infrastrukturalne zabytkowego budynku nie jesteśmy w stanie zorganizować 
depozytu rzeczy pacjentów bezpośrednio na oddziałach szpitalnych.

8. Naprawy i wymiany sprzętu na oddziałach są realizowane w miarę dostępności środków 
finansowych.
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9. Prace remontowe i renowacyjne w oddziałach szpitalnych będą przeprowadzone w miarę 
pozyskania dodatkowych środków finansowych z zachowaniem obowiązujących przepisów 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane oraz zalecenia Konserwatora 
Zabytków.

10. Z uwagi na fakt ograniczeń infrastrukturalnych (budynki z końca XIX wieku) w zakresie 
możliwości dostosowania placówki do potrzeb dla osób niepełnosprawnych jak i wymagań 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. Zarząd i pracownicy 
Spółki starają się o pozyskanie niezbędnych pozwoleń oraz przede wszystkim środków 
finansowych i będą one zrealizowane pod warunkiem ich pozyskania.

W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt z nasza placówką.

Z poważaniem

http://www.dc.zo.wroclaw.pl


BIURO
RZECZNIKA PRAW PACJENTA 
Wydział ds. Zdrowia Psychicznego
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Piotrł^ołulich

Prezes

DolnośląskiegbsCentrum 

Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. 

we Wrocławiu 

Wybrzeże J. Conrada - Korzeniowskiego 18 

50 -  226 Wrocław

W związku z otrzymanym Raportem KMP.574.1.2015.PK przedstawicieli Krajowego 

Mechanizmu Prewencji z wizytacji Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we 

Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2015 roku, uprzejmie proszę o wskazanie, jakie działania zostały 

podjęte w placówce celem wykonania skierowanych do Pana na podstawie art. 19 OPCAT 

zaleceń, zawartych w przedmiotowym dokumencie.

z  upoważnienia 

RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Sabina Sfeprawska 

DYREKTOR 

WYDZIAŁU ds. ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Do wiadomości:

1. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 
Warszawa.____

2. Pani Izabela Rucińska, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.
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