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RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

ZAŁ . . .  A

Krajowy Mechanizm Prewencji

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Nasz znak: DPS-DG.082.03.2014 Maków Podhalański 1 października 2014r.

dotyczy: odpowiedź na zalecenia - raport nr KMP.575.27.2014.KG z dnia 12 września 2014r.

1. Zaprzestanie stosowania środków dyscyplinarnych wobec mieszkańców DPS

Opisana w raporcie sytuacja -  zakaz wyjść u dane usunięto p0 wypiciu alkoholu podyktowany jest 
troską o jej zdrowie i życie, uniknięcia powikłań zdrowotnych w wyniku łączenia alkoholu i leków 
psychotropowych, zawsze odbywa się to na zlecenie lekarza psychiatry, 

dane usunięto wraca wtedy do równowagi psychofizycznej, ma zwiększoną ilość zajęć terapeutycznych 
z psychologiem, wychodzić może w asyście opiekuna lub na organizowane spacery, zakupy. 
Nadmieniam, że dane usunięto jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, odbyła przymusowe 
leczenie odwykowe, zgłoszona jest w komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wyjaśnienie kwestii podawania leków w posiłkach

Opisana w raporcie sytuacja z podaniem leku w posiłku, to podanie antybiotyku dane usunięto 

mieszkanka odmawia zażywania leków ze względu na urojenia.
Na wniosek lekarza psychiatry Sąd wydał postanowienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w 
postaci iniekcji, w związku z tym, że mieszkanka nie chce zażywać leków a przez to szkodzi 
własnemu zdrowiu /załącznik nr 1 -  Postanowienie Sądu/.

3. Zwiększenie liczby pracowników działu T-O, w tym zatrudnienie dodatkowego terapeuty 
zajęciowego

Podczas kontroli pracowników KMP na miejsce terapentki zajęciowej przebywającej na urlopie 
macierzyńskim nie było zastępstwa, aktualnie jest przyjęty pracownik do czasu powrotu 
P. terapeutki.
W raporcie jest błędny zapis, że w nocy opiekę nad mieszkańcami sprawuje 3 pracowników w tym 
jedna pielęgniarka.
Rzeczywiście opiekę w nocy sprawują 4 osoby, w tym 1 pielęgniarka.



4. Uzależnienie możliwości samodzielnego opuszczania Domu przez mieszkańca wyłącznie od 
jego sprawności psychofizycznej

Wyjścia m ieszkańców  poza teren DPS-u sam odzielne uzależnione są  tylko od stanu psycho
fizycznego.
Nasza procedura przew iduje, że kom isja w składzie: dyrektor, kierow nik działu opiekuńcz- 
medycznego, psycholog, pracow nik socjalny wydaje zaśw iadczenia, jeżeli m am y wątpliwości 
wypowiada się lekarz.
Jeszcze raz nadm ieniam , że bierzem y pod uwagę stan psychofizyczny m ieszkańca oraz jego 
m ożliwości poznaw cze -  procedura funkcjonuje w celu lepszej organizacji pracy oraz konieczności 
zapew nienia bezpieczeństw a m ieszkańcom .

5. Skonsultowanie z lekarzem psychiatrą kwestii rozpuszczania Icków psychotropowych  
podawanych miezkańcom.

Leki rozpuszczane są  m ieszkańcom  sporadycznie, tylko po konsultacji z lekarzem  psychiatrą lub 
internistą.

6. Kontynuowanie remontów pokoi i łazienek mieszkańców

Pom ieszczenia DPS staram y się rem ontow ać system atycznie:
-  w 2013r. odm alowano 25 łazienek , 4 pokoje, 2 klatki schodow e, korytarze w dwóch budynkach.
- w 2014r. odm alow ano 10 łazienek, 6 przedpokoi, zaplanow ano do końca roku odm alować 
10 pokoi.
W przyszłym roku w  zależności od otrzym anych środków  planujem y pom alow ać pozostałą część 
pokoi m ieszkalnych.

7. Każdorazowo odbieranie zgody mieszkańca łub opiekuna prawnego osoby 
ubezwłasnowolnionej na przechowywanie dowodu osobistego w depozycie placówki

Zgody pisem ne m ieszkańców  lub ich opiekunów  praw nych na przechow yw anie dowodów 
osobistych w depozycie zostaną uzupełnione.

8. Zorganizowanie dla kadry terapeutycznej regularnych superwizji

W zależności od otrzym anych środków  planujem y zorganizow ać w 2015 roku warsztaty 
antystresowe, superw izje dla personelu.

9. Rzetelne wypełnianie i realizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców

W ypełnianie planów  indyw idualnego w spierania m ieszkańców  traktujem y roboczo, wpisujem y 
hasłowo, dla zespołu jes t to zrozum iałe, natom iast nie do końca dla osób z zewnątrz, dlatego 
pracownicy, którzy zajm ują się konstruow aniem  planów  indyw idualnego w spierania m uszą 
rzetelniej i bardziej opisow o je  wypełniać.

10. Wywieszenie w ogólnodostępnym  miejscu, na poszczególnych kondygnacjach Regulaminu  
Domu, w tym katalogu praw' i obow iązków mieszkańców DPS.

Regulam in Domu zaw ierający praw a i obow iązki m ieszkańców  po w cześniejszym  uzgodnieniu z 
Samorządem M ieszkańców  znajduje się u Przew odniczącego Sam orządu oraz w biblioteczce z 
m ożliw ością wypożyczenia.
W związku z zaleceniem  przedstaw icieli KPM  Regulam in Dom u rów nież w yw ieszono w 
ogólnodostępnym  m iejscu -  przy każdej dyżurce na blokach A, B, C.



11. Likwidacja progów przy wyjściach na balkony, zmianę miejsca zam ontow ania sygnalizacji 
przyzywowej, zam ontow anie poręczy na kory tarzach.

Likwidacja progów na balkon -  to zalecenie wym aga wym iany w szystkich drzw i balkonowych. 
M amy 36 pom ieszczeń -  koszt jednej w ym iany ok. 700zł.
W zależności od środków  jak ie  otrzym am y będziem y sukcesyw nie je  w ym ieniać, w pierwszej 
kolejności w  pokojach, w których m ieszkańcy poruszają się na w ózkach i przy pom ocy balkoników. 
Zam ontowanie poręczy na korytarzach uzależnione jest od otrzym anych środków.

12. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do dodatkowych produktów żywnościowych między 
posiłkami

Zgodnie z zaleceniem  zm ieniono m iejsce dostępu podstaw ow ych produktów  żyw nościow ych z 
kuchni na dyżurkę opiekunów  na bloku m ieszkalnym .

Do wiadomości:
- Starosta Pow iatu Suskiego
- Przew odnicząca VIII Zam iejscow ego 

Wydziału Rodzinnego i N ieletnich 
Sądu Rejonowego w W adowicach
z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

34-220 M aków Podhalański ul. Żerom skiego 17 
tel,/fax 338771494; 8773474 
NIP 552-12-90-983
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Krajowy Mechanizm Prewencji 

Aleja Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.11.2014 roku znak KMP.575.27.2014.KG 

Starosta Suski informuje, że zalecenia zawarte w Państwa piśmie z dnia 15.09.2014 roku 

znak KMP.575.27.KG to jest zwiększenie liczby pracowników działu terapeutyczno- 

opiekuńczego, w tym zatrudnienie dodatkowego terapeuty zajęciowego, kontynuowanie 

remontów pokoi i łazienek mieszkańców, zorganizowanie dła kadry terapeutycznej 

regularnych superwizji są realizowane na miarę możliwości finansowych Powiatu jako 

organu prowadzącego jednostkę. Powiat Suski w każdym roku stara się, by Dom Pomocy 

Społecznej otrzymywał środki finansowe nie tylko na działalność bieżącą, ale również na 

niezbędne remonty i doposażenie obiektu, co wpływa na polepszenie warunków życia 

Mieszkańców Domu.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedź na pozostałe zalecenia zawarte w Raporcie z dnia 

12.09.2014 roku została Państwu przekazana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Makowie Podhalańskim pismem z dnia 01.10.2014 roku.

Z poważaniem

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a


