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Pan Dyrektor

Domu Pomocy Spolecznej

w Kozarzach

Kozarze 10, 18-230 Ciechanowiec

Na podstawie art. 43 ust.L0 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

psychicznego (Dz. lJ. z 2O2O r. poz. 685 t.j.) w zatqczeniu uprzejmie przesytam sprawozdanie z

kontroli legalnoSci przyjqcia i przebywania os6b z zaburzeniami psychicznymi powierzonego Panu

Domu Pomocy Spotecznej, przeprowadzonej w dniu 20 maja 2022 roku przez sqdziq wizytujqcq

Sqdu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem paniq Julitq Emiliq'Aronowicz - do wiadomoSci.

Wobec braku uchybief w funkcjonowaniu kontrolowanej plac6wki sqdzia nie wydala

zaleceri pokontrolnych.

1-) Pan Prezes

Sqdu Rejono



Wysokie Mazowieckie, dnia 23 m;
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z kontroli legalno6ci przyiqcia i przebywania os6b z zaburzeniami
psychicznymi w Domu Pomocy Spolecznei w Kozarzach,
przestrzegania ich praw i warunk6w, w iakich przebywai4
przeprowadzonei w dniu 2O maia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia
19 sierpnia L994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2O2O. 685
t,i')

W dniu 20 maja 2022 r. w Domu Pomocy Spolecznej w
Kozarzach przeprowadzllam kolejn4 kontrolq legalno5ci przyjqcia i
przebywania w ww. plac6wce os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz
warunk5w, w jakich osoby te przebywajq i przestrzegania ich praw.
Kontrola objqla okres 2021r.

W 2021, r. do DPS w Kozarzach przyjqto L2 nowych
os6b, 7 osSb zmarlo, jedna osoba zostala przeniesiona do ZOL. Na dzieri
kontroli w plac6wce przebywato 1.22 mieszkaric6w - 4L kobiet i 81
mqilczyzn W wieku od 18 do 39 lat jest 23 mieszkaricSw, w wieku od 40 do
59 lat - 53 mieszkaricSw, w wieku od 60 do 74 lat - 39 mieszkafic5w, w
wieku od 75 do 79 lat - 4 mieszkaricSw, w wieku ponad B0 lat - 3

mieszkaricSw. Najmlodszy pensjonariusz ma25lat, a najstarszy B9 lat.

W DPS w Kozarzach 63 mieszkaric5w jest
ubezwlasnowolnionych calkowicie, L osoba jest ubezwlasnowolniona
czqSciowo, tL mieszkaric5w ma ustanowionego kuratora do pomocy w
prowadzeniu wszelkich spraw. 99 os6b jest niepelnosprawnych
intelektualnie, a 23 osoby maj4schorzenia psychiczne. Na w6zkach porusza
siq 9 os6b, 6 os6b porusza siq przy pomocy innych urz4dzeit, 6 os6b jest
leil4cy ch, p o zo stal i p o ru s zaj E s i q s a m o dzi el ni e.



W trakcie wizfi przeprowadzilam rozmowq z

niekt6rymi mieszkaricami DPS w Kozarzach. Tak jak podczas poprzednich
kontroli nie zglaszali oni zadnych skarg, zastrzeileri odno6nie sprawowanej
nad nimi opieki, warunk6w bytowych w plac6wce. Ponownie mozna bylo
zaobserwowat,2e z zaufaniem i sympati4 odnosz4 siq do Dyrektora Marka
Karolewskiego i pracownik6w DPS. W trakcie kontroli mieszkaricy plac6wki
mieli zorganizowanego grilla na Swie2ym powietrzu, wida6 bylo, 2e jest to
dla nich atrakcja.

Wszystkie osoby przebywaj4ce w DPS majE zaloLone
teczki osobowe i dokumentacjq medycznE. Zapoznalam siq z aktami
osobowymi - Lukasza Kaczyriskiego, Antoniego Lulewicza, Eugeniusza
Kamiriskiego, Haliny |urgielewicz, Jana Arcimowicza, Grzegorza Sidor,
Dariusza Kalinowskiego, Andrzeja Wasilewskiego, Izabeli Plewko,
Katarzyny Wolkowyckiej, Daniela Sienkiewicza, Anny Rateriskiej,
Stanislawa Kolakowskiego oraz dokumentacj4 medyczn4 - Grzegorza Sidor,
Daniela Sienkiewicza, Ireny Olszewskiej, Andrzeja Wasilewskiego, Konrada
Dumaly, Haliny furgielewicz. Nie stwierdzilam 2adnych uchybieri w
prowadzeniu dokumentacji. Dokumentacja stanowiqca podstawq przyjqcia
do plac6wki i przebywania w niej os6b z zaburzeniami psychicznymi jest
prowadzona prawidlowo.

W 2021, r. przymus bezpo5redni nie byl stosowany. W
DPS znajduje siq jednoosobowe pomieszczenie do izolacji, wyposazone w
monitoring, umozliwiaj4cy nadz6r nad osob 4z zaburzeniami psychicznymi.

W kontrolowanym okresie Swiadczenia zdrowotne
stwarzajqce podwyLszone ryzyko dla pacjenta, kt5rych udzielenie wymaga
zgody, okreSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia
20L2 r, (Dz.U. 20L2.494J nie byly stosowane.

Ograniczenia mozliwoSci samodzielnego opuszczania
terenu domu pomocy spotecznej na podstawie art. 55 ust. 2a i nast. ustawy
z dnia L2 marca 2004 r. o pomocy spolecznej nie byly dotychczas
stosowane.



Podczas kontroli stwierdzilam, 2e prawa os6b
przebywaj4cych w DPS s4 w dalszym ci4gu przestrzegane. Pracownicy
plac6wki s4 szkoleni w tym zakresie. Mieszkaricy s4 zapoznawani ze swymi
prawami i obowiqzkami oraz dochodami. Mieszkaricy maj4 dostqp do opieki
naedycznej. W DPS od maja 2OL9 r. nie przyjmuje lekarz psychiatra,
jednakze pensjonariusze s4 zawoheni do psychiatr5w w Wysokiem
Mazowieckiem. W plac6wce w dalszym ci4gu przyjmuje pacjent6w lekarz
rodzinny, zatrudnione sq pielqgniarki oraz terapeuci. W DPS nadal dziala
Samorzqd Mieszkaric6w, kt6rego gl6wnym celem jest reprezentowanie
mieszkaric6w, inicjowanie imprez, wyjazd6w i innych uroczysto6ci. Na
podkre5lenie zasluguje dbalo66 o bezpieczefistwo mieszkaric6w w dobie
epidemii wywolanej wirusem SARS-C oV-Z.

Warunki bytowe w zakladzie s4 nadal bardzo dobre,
przy czym caly czas nastqpujq rSLnego rodzaju ulepszenia i udogodnienia.
W dalszym ci4gu wida6 bardzo duze zaangailowanie i naklad pracy
Dyrektora Marka Karolewskiego w rozw6j plac6wki i jej modernizacjq. W
plac6wce jest bardzo czysto, panuje w niej lad i porz4dek,zapewnione sq

Srodki do dezynfekcji. W kontrolowanym okresie byly na bieil4co
przeprowadzane remonty pokoi, lazienek, dokonywano zakup6w r6Lnych
y7-eczy potrzebnych mieszkaficom. Aktualnie trwa przebudowa amfiteatru,
w planach jest kolejny podjazd dla os6b niepelnosprawnych.
Pensjonariusze nadal majE do swojej dyspozycji szereg urzqdzefr
terapeutycznych, pracownie artystyczne, bibliotekq, salq gimnastyczn4,
kaplicq. W plac6wce sE male zwierzqta - kr6lik, papugi, zakupi ono trzy
kucyki, kt6rymi zajmuj4 siq mieszkancy, co stanowi niew4tpliwie walor
terapeutyczny. Pensjonariusze w dalszym ci4gu majE zapewnione dobre,
urozmaicone wy2ywienie, mogE r6wnie2 robi6 zakupy w sklepiku
funkcjonujqcym na terenie plac6wki.

Dom Pomocy Spolecznej w dalszym ci4gu wsp6lpracuje
z S4dem, opiekunami i kuratorami os6b przebywaj4cych w plac6wce,
bqdzie inicjowal sprawq o ubezwlasnowolnienie jednego z mieszkaric6w.
DPS wsp6lpracuje tak2e z rodzinami tych2e os6b poprzez dbalo56 o
kontakty rodziny z mieszkaflcami, inicjowanie spotkari. W dobie epidemii



wywolanej wirusem SARS-CoV-2 plac6wka umo2liwila kontakt
mieszkaric6w z bliskimi poprze Slcype, Messenger.

Mieszkaricy oraz ich opiekunowie, kuratorzy, osoby
bliskie odwiedzajqce podopiecznych nie zglaszaj4 skarg na personel i
warunki bytowe. W rejestrze skarg i wniosk6w brak jest uwag, podobnie w
skrzynce na wnioski i skargi. Zglaszane przez mieszkaric6w DPS rozs4dne
potrzeby sq realizowane przez personel w miarq mozliwo6ci.

Reasumujqc podczas kontroli nie stwierdzilam uchybieri
w funkcjonowaniu DPS w Kozarzach, ani zaniedbari pracownik5w plac6wki
wobec os6b w niej przebywaj4cych. Prowadzona dokumentacja r6wnie2 nie
budzila zastrzeLefi. W zwi4zku z povvylszym nie wydano zalecen
pokontrolnych.


