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Wysokie Mazowieckie, dnia 08 listopada 2018  r j 9

Sprawozdanie

z kontroli legalności przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach, 
przestrzegania ich praw i warunków, w jakich przebywają 
przeprowadzonej w dniu 31 października 2018  r. na podstawie 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994  r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 2 0 1 8 .1 8 7 8  t.j.)

W dniu 31 października 2018  r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Kozarzach przeprowadziłam kolejną kontrolę legalności 
przyjęcia i przebywania w w /w  placówce osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków, w jakich osoby te przebywają i 
przestrzegania ich praw. Kontrola objęła 2017  r. i okres od 01 stycznia 
2018 r. do 31 października 2018  r.

W 2017  r. do DPS w Kozarzach przyjęto 6 nowych 
osób, 4 osoby zmarły, do innego DPS została przeniesiona 1 osoba, 
usamodzielniona została 1 osoba. W 2018  r. przyjęto 12 nowych osób, zaś 
zmarły 3 osoby, usamodzielniona została 1 osoba. Na dzień 31 października 
2018  r. w placówce przebywało 122 mieszkańców - 40 kobiet i 82 
mężczyzn. W wieku od 19 do 40 lat jest 20 mieszkańców, w wieku od 41 do 
60 lat - 53 mieszkańców, w wieku od 61 do 74 lat - 40 mieszkańców, w 
wieku ponad 74 lat - 9 mieszkańców. Najmłodszy pensjonariusz ma 21 lat, a 
najstarszy 85 lat. Na umieszczenie w placówce oczekują 2 osoby.

W DPS w Kozarzach 69 mieszkańców jest 
ubezwłasnowolnionych całkowicie, a 1 osoba częściowo. 8 mieszkańców 
ma ustanowionego kuratora do pomocy w prowadzeniu wszelkich spraw. 
95 osób jest upośledzonych umysłowo, a 27 pensjonariuszy jest chorych 
psychicznie. Na wózkach porusza się 10 osób, 5 osób porusza się przy 
pomocy innych urządzeń, pozostali poruszają się samodzielnie.

W trakcie wizyty przeprowadziłam rozmowę z 
niektórymi mieszkańcami DPS w Kozarzach. Tak jak podczas poprzednich 
kontroli nie zgłaszali oni zastrzeżeń odnośnie sprawowanej nad nimi 
opieki, można było zaobserwować, że z zaufaniem i sympatią odnoszą się 
do pracowników DPS. Osoby, z którymi możliwy jest kontakt, były



uśmiechnięte, chętne do rozmowy, zadawały rożne pytania, mówiły o sobie, 
pokazywały swoje pokoje.

Wszystkie osoby przebywające w DPS mają założone 
teczki osobowe i dokumentację medyczną. Zapoznałam się z dokumentacją 
zgromadzoną w aktach osobowych Krzysztofa Zakrzewskiego, Janusza 
Żemło, Władysława Jurkowskiego, Marcina Maciejewskiego, Henryka 
Rafałowskiego, Dawida Bartosa, Bogdana Korzińskiego, Małgorzaty 
Tomaszewskiej i Marii Aldony Rębiszewskiej. Nie stwierdziłam żadnych 
uchybień w prowadzeniu dokumentacji. Dokumentacja stanowiąca 
podstawę przyjęcia do placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami 
psychicznymi jest prowadzona prawidłowo.

W roku 2017  przymus bezpośredni był stosowany 13 
razy, a w 2018  r. ( do czasu kontroli] -  3 razy. Nie stwierdziłam uchybień w 
dokumentowaniu zastosowania przymusu bezpośredniego. Dokumentacja 
prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012  r. w sprawie sposobu stosowania 
i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz 
dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U z 2012 r., poz. 
740).

Świadczenia zdrowotne stwarzające podwyższone 
ryzyko dla pacjenta w kontrolowanym okresie nie były stosowane.

Kontrolując placówkę stwierdziłam, że prawa osób 
przebywających w DPS są w dalszym ciągu przestrzegane. Mieszkańcy są 
zapoznawani ze swymi prawami i obowiązkami oraz dochodami. 
Mieszkańcy mają dostęp do opieki medycznej, w DPS przyjmuje psychiatra, 
lekarz rodzinny, zatrudnione są pielęgniarki oraz terapeuci. W placówce w 
dalszym ciągu działa Samorząd Mieszkańców, którego głównym celem jest 
reprezentowanie mieszkańców, inicjowanie imprez, wyjazdów i innych 
uroczystości.

Warunki bytowe w zakładzie są nadal bardzo dobre, 
przy czym jeszcze lepsze, niż poprzednio. W dalszym ciągu widać bardzo 
duże zaangażowanie i nakład pracy Dyrektora Marka Karolewskiego w 
rozwój placówki. W sierpniu br. zakończona została realizacja projektu 
„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja 
budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach". W ramach tego projektu 
została wykonana termomodernizacja budynku, instalacja pomp ciepła i 
solarów, instalacja fotowoltaiczna, wymiana instalacji c.o., instalacji kotłów



warzelnych oraz chłodni i modernizacja oświetlenia. W kontrolowanym 
okresie przeprowadzono prace remontowe w niektórych pokojach, zostały 
zakupione nowe łóżka i wózki, jak również kajaki i rower wodny, nadto 
zostało wykonane nowe ogrodzenie, ogród kwiatowy i taras. Ponadto 
wyremontowany został budynek, w którym znajdują się warsztaty 
zajęciowe. W całej placówce jest bardzo czysto. Pensjonariusze nadal mają 
do swojej dyspozycji szereg urządzeń terapeutycznych, pracownie 
artystyczne, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz wyremontowaną kaplicę. W 
placówce są zwierzęta, m. in. króliki, papugi, którymi zajmują się 
mieszkańcy, co stanowi niewątpliwie walor terapeutyczny. W DPS w 
Kozarzach uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej jest 7 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w dalszym ciągu współpracuje 
z Sądem, opiekunami i kuratorami osób przebywających w placówce. DPS 
współpracuje także z rodzinami tychże osób poprzez dbałość o kontakty 
rodziny z mieszkańcami. Od dnia 07 listopada 2017  r. prowadzony jest 
rejestr odwiedzin. 55 mieszkańców ma stały kontakt z rodziną, 
60 -  okazjonalny, natom iast 7 osób nie ma kontaktów z bliskimi z powodu 
ich braku bądź niechęci do spotkań.

Mieszkańcy oraz ich opiekunowie, kuratorzy, osoby 
bliskie odwiedzające podopiecznych nie zgłaszają skarg na personel i 
warunki bytowe, za wyjątkiem jednej skargi ze strony matki mieszkańca, 
która wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. 
Skarga ta została rozpatrzona przez Starostę Wysokomazowieckiego i 
uznana została za niezasadną. Zgłaszane przez mieszkańców DPS rozsądne 
potrzeby są realizowane przez personel w miarę możliwości.

Reasumując podczas kontroli nie stwierdziłam uchybień 
w funkcjonowaniu DPS w Kozarzach, ani zaniedbań pracowników placówki 
wobec osób w niej przebywających. Prowadzona dokumentacja również nie 
budziła zastrzeżeń. W związku z powyższym nie wydano zaleceń 
pokontrolnych.


