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W zwij2t!tK7 przeprowadzaną'w'^liach 24 - 25 maja 2018 r. przez Krajowy 
Mechanizm PrewencjiTartur wizytacją, po której został przedłożony raport, pragną odnieść
się do zaleceń w nim zawartych. .

W okresie od czasu objęcia stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Spo.ecznej,
ul. Krucza 32 w Ciechanowie, (tj. Cjl.03.2018r.) jak też bezpośrednio po wizytacji KMPT
przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich podjęto szereg zmian i działań, które dotyczą
także przedstawionych w raporcie kwestii.

Ad. 1. Dokonano przebudowy/wymiany systemu monitorująco-rejestrującego 
w pomieszczeniu przeznaczonym dO izolacji z uwagi na jego częste awarie spowodowane 
przepięciami, powstającymi w wyniku burz (w załączeniu kopie laktur sprzed kontroli KMPT 
potwierdzające zakup urządzeń, oelem ich wymiany). W dniu 27 czerwca *.018 r. 
przeprowadzono ponownie szkolenie kadry pracowników z zakresu stosowania 
i dokumentom ania przymusu bezpośredniego.

Ad. 2. W stosunku do osób nie korzystających na co dzień z piel uchomaj tek. wobec 
których został zastosowany przymus- bezpośredni w postaci unieruchomienia, przypom1 lano 
personelowi medycznemu (podczas szkolenia w dniu 27.06.2018r.) o konieczności 
uwalniania tych osób w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (zgodnie z § 11 ust. 1 pięt  ̂
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i 
dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania ocen> 
zasadności jego zastosowania).

Ad 3. Wyjścia Mieszkańców ubezwłasnowolnionych uzależnione są od stanu 
psychofizycznego, a nie od decyzji opiekuna prawnego. W dniu 28 maja 2018 roku Dyrektor 
DPS, ul. Krucza 32 w Ciechanowie po omówieniu z osobami wizytującymi ustaleń, dokona!
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analizy piz>padków zdrowotno-prawnych Mieszkańców, celem wyeliminowania 
ewentualnych ograniczeń wyjść Mieszkańców na zewnątrz obiektów jednostki. Wynikiem 
tej analiz) jest wystąpienie do sadu (w jednym przypadku) o wzięcie pod uwagę zm any 
opiekuna prawnego Mieszkańca, (ze względu na wieloletnie problemy w rod/innych relacjach 
opiekun prawny -  Mieszkaniec DPS) oraz ogran iczan ia  praw Mieszkańca -  DPS, do 
bieżącego funkcjonowania poza DPS.

Ad 4. Opiekunowie prawni Mieszkanek ubezwłasnowolnionych zostali poinformowani
o konieczności uzyskania zgody sadu na stosowanie antykoncepcji hormonalnej pTzez ich 
podopieczne. Informacje takie na bieżąco będą też przekazywane opiekunom prawnym 
w przypadkach przyjmowania nowych Mieszkanek ubezwłasnowolnionych, bądź 
ubezwłasnowolnienia Mieszkanek, które już mieszkają w naszym Domu.

Ad 5. Dostosowywanie budynków/pomieszczeń/sanitariatów oraz przeprowadzanych napraw 
bieżących do potrzeb osób niepełnosprawnych odbywa się aktualnie - zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. prawo budowle (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bud>nki i ich usytuowanie (Załącznik do obwieszczenia Ministra 
infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipęa 2015 r. (poz. 1422)), a plany modernizacyjne na rok 
bieżący i lata przyszłe będą także uwzględniać w/w ustawodawstwo.

Ad 6. Przeglądy instalacji przy żywo wej wykonywane są systematycznie, a jej nieprawidłowe 
funkcjonowanie w pokoju (zaadoptowanym dla osób leżących) - po pracowni terapii 
zajęciowej (przeniesionej do dworku) związane było z niewykonaniem jej przeglądu we 
Wskazanym mieiscu i terminie przez firmę konserwacyjną. Ponadto ponownie przeszkolono 
personel w zakresie prawidłowego ustawiania łóżek Mieszkańców leżących i mających 
problemy z poruszaniem się, w sposób umożliwiający im bezproblemowe korzystanie 
z przycisków przyzywowych.

Ad 7. Zgodnie z zaleceniem osób kontrolujących zostały zakupione i zamontowane rolety 
okienne w dyżurce pielęgniarskiej w budjTiku C, które mają (poza istniejącymi zasłonkami 
oraz parawanem do badań) zwiększać komfort i prawo do intymności osób badanych 
w pomieszczeniu dyżurk;.

Ad 8. W każdym budvnku mieszkalnjm, w miejscach ogólnodostępnych, zostały 
zamontowane tablice informacyjne, ną których umieszczono w sposób widoczny (czcionka w 
rozmiarze 48) nazwy i adresy instytucji do których Mieszkańcy i ich rodziny mogliby się 
zwracac. w przypadku naruszenia ich praw oraz opisano w sposób prosty kto i w jakich 
sprawach służy Mieszkańcom pomocą.

O n  w i a d o m o ś ć1. Starosta Pou iarj Ciechanów skiegr -
■^drnysla&Źhdrożliy

Pan Sławomir Morawski., Vóirc,Sia r o v  iJ IJ  ł^ ic c n a n u w a iu c E *1 - i r m i  i.™ *— -™ ,
2. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
3. Przewodnicząc) III W>działu Rodzinnego i Nieletnich SR w Ciechanowie.
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W odpowiedzi na zalecenia wydane po przeprowadzonej w dniach 24 - 25 maja 2018 
r. przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytacji w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Kruczej 32 w Ciechanowie, po której został przedłożony raport, informuję:

Pismem z dnia 22 sierpnia 2018 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Kruczej 32 w Ciechanowie udzielił odpowiedzi na wydane zalecenia.

Dodatkowo wyjaśniam, że po wizytacji KMPT przy Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie podjęto szereg zmian i działań, 
zmierzających do realizacji zaleceń, a mianowicie:

Ad. 1. Dokonano przebudowy/wymiany systemu monitorująco-rejestrującego 
w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji z uwagi na jego częste awarie spowodowane 
przepięciami, powstającymi w wyniku burz (w załączeniu kopie faktur sprzed kontroli KMPT 
potwierdzające zakup urządzeń, celem ich wymiany). W dniu 27 czerwca 2018 r. 
przeprowadzono ponownie szkolenie kadry pracowników z zakresu stosowania
i dokumentowania przymusu bezpośredniego.

Ad. 2. Przeprowadzono w dniu 27 czerwca 2018 r. szkolenie personelu medycznego w 
zakresie postępowania w stosunku do osób nie korzystających na co dzień z pieluchomajtek, 
wobec których został zastosowany przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia. W 
szczególności uczulono personel medyczny na konieczność uwalniania tych osób w celu 
zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania 
zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego 
zastosowania).

Ad 3. Wyjścia Mieszkańców ubezwłasnowolnionych uzależnione są od stanu 
psychofizycznego, a nie od decyzji opiekuna prawnego. W dniu 28 maja 2018 roku Dyrektor 
DPS, ul. Krucza 32 w Ciechanowie po omówieniu z osobami wizytującymi ustaleń, dokonał 
analizy przypadków zdrowotno-prawnych Mieszkańców, celem wyeliminowania 
ewentualnych ograniczeń wyjść Mieszkańców na zewnątrz obiektów jednostki. Wynikiem 
tej analizy jest wystąpienie do sądu (w jednym przypadku) o wzięcie pod uwagę zmiany 
opiekuna prawnego Mieszkańca, (ze względu na wieloletnie problemy w rodzinnych relacjach 
opiekun prawny -  Mieszkaniec DPS) oraz ograniczanie praw Mieszkańca -  DPS, do 
bieżącego funkcjonowania poza DPS.

Ad 4. Opiekunowie prawni Mieszkanek ubezwłasnowolnionych zostali poinformowani 
o konieczności uzyskania zgody sądu na stosowanie antykoncepcji hormonalnej przez ich 
podopieczne. Informacje takie na bieżąco będą też przekazywane opiekunom prawnym



w przypadkach przyjmowania nowych Mieszkanek ubezwłasnowolnionych, bądź 
ubezwłasnowolnienia Mieszkanek, które już mieszkają w naszym Domu.

Ad 5. Budynki, pomieszczenia i sanitariaty w trakcie prac budowlanych w zakresie 
przebudowy, modernizacji czy remontu, będą dostosowywane sukcesywnie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowle (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U z 2015 r., poz. 1422), a plany modernizacyjne na rok bieżący i lata przyszłe będą 
także uwzględniać wymogi w tym zakresie.

Ad 6. Przeglądy instalacji przyzywowej wykonywane są systematycznie, a jej nieprawidłowe 
funkcjonowanie w pokoju (zaadoptowanym dla osób leżących) - po pracowni terapii 
zajęciowej (przeniesionej do dworku) związane było z niewykonaniem jej przeglądu we 
wskazanym miejscu i terminie przez firmę konserwacyjną. Ponadto ponownie przeszkolono 
personel w zakresie prawidłowego ustawiania łóżek Mieszkańców leżących i mających 
problemy z poruszaniem się, w sposób umożliwiający im bezproblemowe korzystanie 
z przycisków przyzywowych.

Ad 7. Zgodnie z zaleceniem osób kontrolujących zostały zakupione i zamontowane rolety 
okienne w dyżurce pielęgniarskiej w budynku C, które mają (poza istniejącymi zasłonkami 
oraz parawanem do badań) zwiększać komfort i prawo do intymności osób badanych 
w pomieszczeniu dyżurki.

Ad 8. W każdym budynku mieszkalnym, w miejscach ogólnodostępnych, zostały 
zamontowane tablice informacyjne, na których umieszczono w sposób widoczny (czcionka w 
rozmiarze 48) nazwy i adresy instytucji do których Mieszkańcy i ich rodziny mogliby się 
zwracać, w przypadku naruszenia ich praw oraz opisano w sposób prosty kto i w jakich 
sprawach służy Mieszkańcom pomocą.

W celu prawidłowej realizacji zaleceń plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w 
Ciechanowie w stosunku do uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2018 rok 
podjętej przez Radę Powiatu Ciechanowskiego w dniu 28 grudnia 2018 roku, zwiększono w 
zakresie wydatków z kwoty 7 100 000,00 zł do kwoty 7 428 740,00 zł, tj. o 328 74,00 zł.

Jednocześnie przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na zalecenia. 
Wynikało ono z tego, że Starosta Ciechanowski w celu realizacji zaleceń podjął najpierw 
działania w celu zwiększenia planu finansowego, żeby móc poinformować Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji już o konkretnych efektach, a nie 
podjętych działaniach.

Z poważaniem


