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Stosownie do aft.43 ust.10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie

zdrowia psychicznego ( t.j. Dz.U, z 20tB r., poz.!B7} z późn. zm.) w załączeniu uprzejmie

przesyłam odpis sprawozdania z kontroli Domu Pomory Społecznej w Ruskich piaskach,

PrzeProwadzonej w dniu 9 sĘcznia 2020 roku przez Sędziego Sądu Rejonowego

w Zamościu Dagmarę Grzyb.
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Zartość, t9 sĘ czńa żaża roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonei

w Domu Pomory Społecznej

w Ruskich piaskach

L Ustalenia wstępne.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 9 styczt,tta2a20 roku, objęto nią okres

od 6 grudnia 2018 roku d,o g stycznia ż070 roku, Kontrola zostaŁa

przeprow adzona pTzez Ędziego sądu Rejonowego Dagmarę Grzyb na

podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowta

psychicznego (tekst jednolĘ Dz. TJ. z żOt}t. poz. 1878 ze zm,), W trąkcie

kontroli informacji udzielali: Dyrektor Placówki _ Pan Waldemar Błahu!

kierownik działa terapeutyczno - opiekuńczego - Pani Agnieszka Baj oruz

pracownik socja_bry - Pani Edyta Schab. Ponadto in{ormacje zostńy uzyskane

na podstawie przeglądu wybranej dokumentacji doĘczącej mieszkanek

przedstawionej ptzezpracownika socjalnego _ panią B"*§rysltt jak równiez

dokumentów przedstawionych przez kierownika dziaŁu terapeutyczrlo

opiekuńc zego _ panią Agnieszkę Baj orazw wyniku rozmów z mteszkankami

Placówki.

ostabria kontrola w Domu pomocy społecznej w Ruskich piaskach

została przeprow adzona w dniu 5 grodri a 2a!8 roku Przez Ędziego Sądu

Rejonowego w ZamościuDorotę Hildebrand _ Mrowiec. W wyniku tej kontroli

nie stwierd"zono zadnych uchybień ani nieprawidłowości w działalności

kontrolowanej placówki i nie zostaĘ sformułowane żadne zalecenia

pokontrolne.

Dom pomocy społecznej w Ruskich piaskach dziŃa na podstawie

zezwolenia Wojewody Lubelskiego z 16 czerwca 2010 roku znvk w.Il.gaffi / L
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8/n na prowadzenie domu pomocy społecznej , plzeznaczonego dla osób

Przewlekle psychicznie chorycĘ z liczbą 59 miejsc I na czas nieokreślony.

Placówką kieruje Dyrektor - Pan Waldemar Błahut - od27 kwiefiria ż019 roku.

Wcześniej stanowisko Dyrektora zajmowała Pani Alina Anasiewicz. Obecnie w
Placówce przebywa 58 mieszkaneĘ najmłods za z ńcln ma 281at a najstarsza 88

lat. Cztemaście mieszkanek jest ubezwłasnowolnionyc}ł osiem całkowicie,

szeŚĆczęściowo. W okresie objętym kontrolą do Placówki zostalaptzylętajedna

osoba ną mocy orzeczenia sądu, jedna osoba została wypisana. W łm czasie

nie miaĘ miejsca zgarry mieszkanek.

W okresie objętym kontrolą miały miejsce drr.ie konkoie
przeprowadzone pr zez powiatowe centrum pomoc1, Ro dzinie.

Pierrł'sza znich, przeprowadzonaw dniu 29 marca2O1g roku, d,ofr,czvła

szkolenia Pracowników zespołu terapeutvczno - opiekuńczego. W wyniku
kontroli stwierdzono, ż pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego

Prawidłowo co najmniej tazna dwa lata uczesfiricząw organżowanych pTzez

dYrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków

Prowadzonej terapł a także metod pracy z mięszkańcami, wobec czego

odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.

Druga kontrola, przeprow adzana w dniu ?3 września 2019 roku,

doĘczyłarealizacji zadaflpracownika socjalne go ptzedprzy1ęciem mieszkańca

do domu Pomocy społecznej. W wyniku kontroli wydano następujące zalecenia

Pokontrolne: ustalać ptzed przylęciem osoby do Domu ptzez pracownika

so§aLrego tego Domu jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu,

Prowadzić dokumentację zgodnie z jednolitym rzec zowym wykazem akt

obowiązując)rm w Domu, w postępowaniu poprzedzającym umieszczenie

osobY w Domu starannie i szczegółowo od,notow ywaćpozyskane informacje w
zakresie ustalenia potrzeb ptzyszłej mieszkanki, zaptzestać wpisów o tej samej

treści w elementach oceny/ opatrywać dokumentu"ję pieczątką Domu i
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mrejscem sporządzenia ocent, odnotowy-wać w dokumencie oceny wnioski z

d okonanr-ch us tale ń, sp or ządzone dokumen Ę pr zez pracowników socjalnych

przeCłozr-ć Co zats*.terdzenia i podpisaniaprzez Dyrektora Domu. Wskazane

z a]. ec e nia p oko ntro]:re zostały ztealtzowane.

W okresie oĘęĘm kontrolą zostńa równiez przeprowadzona kontrola

doruźna pTzezlubelski TJtządWojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu

w dniach 13 i ?3 sierpnia 2a19 roku. Zakres kontroli dotyczył tozpafrzenta

ptzekazanych w anonimie do Prokuratury Rejonowej w Zamościu, zatzutów

doĘczących funkcjonowania zespołu terapeutyczluo opiekuńczego. W

wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu zespołu

terapeuty cznlo - opiekuńc ze1o polegając e na ptzygotowywaniu dokumentacji

przez kierownika dziahl i dawania pracownikom do podpisu, nawet tym

nieobecnym na posiedzeniach oraz paprawianiu list obecności. W związku z

tym wydano następujące zalecenia pokontrolne: wzmóc nadzór nad

funkcjonowaniem zespołu terapeutycmlo opiekuńcze3ot ustalać

indywidualne plany wsparcia mieszkanek i oceny z ich rea|lzaĄi na

posiedzeniach zespołu terapeutyczluo opiekuńczego z udziałem

pracowników pierwszego kontaktu, dokumentować posiedzenia zespołu

terapeutyc7.r1o - opiekuńcze1o, na których następujeptzylęcie indywidualnych

planów wsparcia mieszkanek oraz oceny z ich rcalizaĄi, odnotowywać w

protokołach obecność osób faktycznie w nich uczesbriczących, wprowadzić

obowiązek podpisywania się pod przy1ętym do realizacji indywidualnym

planem wsparcia mieszkanki bądź pod dokonaną ptzez zespół oceną jego

r e allzaĄi pT ze z wszy stkie osoby uczestric zące w po siedzeniu zesp ołu, w zmLó c

nadzór nad prowadzonymi listami obecności pracowników. Zalecenla

pokontro]ne został y zt eallzowane.

t
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III. Zaktes kontroli.

1/ B adanie Prawidłowości pt ow adzenia dokumentacj i stanowiącej po dstawę
PtzYjęcia do domu PomocY społeczn ej oraz przebywania w kontrolowanym
podmiocie osób z zabltzeniami psychicznymi.

AnalŻie Poddano akta mieszkanki przylętel do placówki w okresie objętym
kontrolą oTaz wybrane losowo akta mieszkanek ptzy§ęĘch wcześniej.
Dokumentacja zawiera orzeczeńe sądu o umieszczeniu w d,omu pomocy
społecznej bądź wniosek o ptzylęcre do d,omu pomocy społecanej , d*'ryĄe
właściwych organów pomocy społe cznej o skierowaniu do domu pomocy
sPołecznej, zawiadomienia pisemne osoby skierowanej do placówki o tenrrinie
prĄęcia do placówĘ dokumentaqę przekazaną pTzez włafuiwe organy
Pomocl sPołecznej, wYwiadY środowiskowe, karty leczenia s4pitatnego
orzeczeńa komisji lekarskic}u zaświadcz-eńai decyzje datyczące przyrctartych
mieszkance świadczeń, postanowienia o ubezwłasnowolnieniu otaz o
ustanowieniu oPiekuna lub kuratora. W aktach mieszkanek zaajdująsię opinie
lekarza psychiaĘ doĘczące zasadności dalszego ich pobyt w d,omu pomocy
sPołecznej, PoPtzedzone badaniem stanu zdtowiapsychiczrrego mieszkanek.
wskazane badania są przeprowadzane co najmniĄ raz na sześć miesięcy i
wYdawane są oPinie. OPinie są obszerne i wyczerp ulące, zawierująinformacje
co do daty ptzeprowadzonego badania, rozpoznańa, akfualnego
funkcjonowania mieszkanki, jej stanu zdrowiapsychiczne go oTazuzasad,nienie
stanowiska w zakresie zasadności dalszego pobyfu mieszkanki w domu
pomocy społecznej.

U Badanie prawidłowości stosowania ograniczenia możliwości
samodzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecznej na podstawie
art. 55 ust 2a - 2i ustawy z dnia
z 2al9r. poz.1507).

12 marca 2aD4t. o pomocy społecznej (Dz. U.
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i,\- okresie objęlvm kontroią nie stosowano ogtaniczenia mozliwości

samodzielnego opuszczania terenu domu pomocy społecznej, wobec czego

brak jest jakiejkolwiek dokumentacji w tym przedmiocie. W praktyce

mieszkanki nie korzystają z mozliwości samodzielnego opuszczenia terenu

Placorr.ki z uwag} na fakt, iz jest ona usytuowana z d,a|a od jakichkolwiek

sklepów czy usług.

3/ Badanie prowadzenia rejestru przypadków zastosowania przymusu
bezpośredniego, z uwzględnieniem danych utrwalonych za pomocą
ar ządzeń monitoruj ących.

W okresie oĘętym kontrolą w Placówce nie stosowano środków przymusu

bezpośredniego wobec iej mieszkanek, w zwtązku z czyfi:. brak jest

dokumentacji dotyc zącej zastosow ańa przymusu bezpośredniego. Placówka

nie jest wyposażona w instalację monitoringu umożliwiającego staĘ nadzór

nad osobami z zabutzeńarnipsychicznymi, wobec których zastosowano środki

przymusu bezpośredniego w postaci unieruchomienia lub izolacji.

4/ Badanie współdziałania kontrolowanego podmiofu z rodzinami i
opiekunami osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z mlormacji uzyskanych od kierownika działu terapeuĘczno - opiekuńczego

- Pani Agnieszki Baj wynika, iż 40 mieszkanek utrzymuje stale kontakt z

todziną, z czega 33 osoby są odwie dzarte, 28 osób ma kontakt telefonic zny, 12

osób ma kontąkt listowny. Pięć mieszkanek nie posiada rodziny. W okresie

objętym kontrolą lŁmieszkanek było urlopowanych . Zarówno fakt odwiedzin

mieszkanek jak i udzielanych im urlopów jest ewidencjonowany. Mieszkanki

t
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korzYstają z własnych telefonów komórkowych, mują tówńeż mozliwość
korzystania z telefonu w dyżurce pielęgniarek.

5/ Badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób
z z abur zeniami Psychicznymi pt zebywaj ąrych w kontrol owanym p o dmi ocie.

w gabinecie medycznej pomocy doraźnej znajdĄe się k-siąź*a skarg i
wniosków, która nie z*viera żadnych wpisów. Podczas kontroli

PrzeProwadzono rozmowy z kilkoma mieszkankami PlacówĘ które nie
zglaszaĘ jakichkolwiek zastrzeżeń co do jej funkcjonowania. WypowiadĄ się

PozYtYwnie co do sPrawowanej nad nimi opieki, warunków mieszkanio}vycl}
relacji z pracownikami placówkiotazco d,o wyżywienia.

6/ Konkola warunków lokalowycĘ mieszkaniowych i sanitarnych placówki.

Placówka mieŚci się w dwóch budynkach. Życie mieszkanek placówki

koncentruje się głównie w budynku pałacowym, gdzie majdająsię ich pokoje
mieszkalne, Pomieszczeniedo fizjoterapu, świetlica, kuchnią stołówką kaplica.
W budYnku Ęm znajduje się również pokój pracowników socjalnych. pokoje

mieszkalne są czYste, odpowiednio wyposazone. ZnĄduje się w nich wiele
osobistYch Przedmiotów mieszkaneĘ co czyń je przytulnymi, Mieszkanki mają
udostępnione klucze do swoich pokojów, mogą zamykaćje * czasie swojej

nieobecnoŚci, co daje im poczucie prywabrości i intymności. Mieszkanki nie
maią mozliwości zamknięcia pokojów od wewnątr z z uwagi na zamontowane
blokady. w drugim budynku placówki znajdują się pomieszc zeńa
administracyjne otaz pomieszc zeńa, w których odbywają się zajęcia
teraPeutYcztle głównie w okresie wiosenno - lebrim oraz biblioteką. Stan

higienicznY zaróvvno pokoi mieszkalnyc,h, łazieneŁ toalet i innych pomieszczeń
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uz,.-tkorvanvch przez mieszkanki jak równleż zaplecza kuchennego i stołówki

rue bud,zi zasfrzezeń. \,V jednej z toalet na parterze budynku stwierdzono brak

d,",r-oclr ,jesek klozetowych, zaś na tarasie wychodzącym z jednego z pokojów

n_:.eszxanek na ścianie frontowej budynku na pierwszym piętrze trzy

polrczerr.iałe metalowe stelaze Łóżek. Dyrektor Placówki - Pan Waldemar

Błahut zobowiązał się do niezwłocznego zamontowania brakujących desek

kozetowych i usunięcia stelazy łóżek-

placówka usytuowana jest na terenie pięknego około 12 - hektarowego

parku, gdzie znaj&ąą się ściezki spacerowe/ z których mogą korzystać

mieszkanki.

7/ Kon&ala opieki zdrowotn ej zapewnionei pensjonariuszowi w placówce.

ZespóŁterapeutyczllo - opiekuńc zy PLacówki składa się z 32 osób, co stanou/i

ż95 etatów. W skład zespołu wchodzi: kierownik dziŃu terapeuĘcmlo -

opiekuńc zego zatrudniony na pehy etat, siedem pielęgniarek, zatrudnionYch

łączŃe na 6,5 etatu, dwóch instruktorów terapii zajęciowej zatradnionych na

peł]ly etat, dwóch terapeutów zajęciowych zatrudnionych na 1,5 etatu, dietetYk

zątrudniony na 0,5 etatu, dwóch pracowników socjalnych zatrudnionYch na

1,ż5 etata, instruktor kulturalno - oświatowy zatrudniony na 0,75 etatu, osiem

opiekunek, szeilć pokojowych - zafrudnionych na pehy etat, ĘoteraPeuta -

zatrudniony na pehy etat, $vóch pracowników socj aL:rych - zatrudnionych na

,r,,25 etat, dwóch psychologów zatrudnionych na 0,75 etatu i kapelan

L

zatrudniony na a,ż5 eta&t Mieszkanki są zgloszone do lekarza rodzinnego w

Przychodni w Nieliszu. Leka rz rodzinny odbywa wtzyf w Placówce Średni<r

Taz w tygodniu we środę otaz w razie poft:zeby. W Placówce zatrudniony jest

również lekarz psychiatra w ramach prowadzonej ptzez siebie indywidualnej
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sPecjalistYcmlel Praktyki lekarskiej , odbywawizyty w placówc e razw miesiącu
oraz w razie po&zeby.

TeraPia zajęciowamieszkanek jest prowadzona w oparciu a Toczr7yplan

Pracl zajęiowe1 oraz Ęgodniowy rozkład zajęćterapeutyc nlych.plan zawiera
zatÓwtto elementy terapii zajęciowej i działań kultura]no - oświatowych. W
ramach terapii zajęciowĄ mieszkanki uczestriczą w zĄgiach plastyczno -
technicznYch, krawieckich, kulinamyc h or azbiorą udział w zajęiach z zakł eso
hortiteraPii (leczenie ogrodem). W rama ch zĄęć z hortiterapii mieszkanki
uczeshriczą w zajęciach z bukieciarstwa, przetwórstwa owoców i warzyw,
dbają i Pielęgnują ogrody kwiatowe , warzrra\mą zielnik i oraz 11czę1;1jticzą w
spacerach.

Mieszkanki aczeshiczą w rozmaiĘch spotkaniach integraryjnych i
Pr zegJądach artYstYcznych organżowanych pt zez r óżne podmioty. placówka
orgarńzuje mieszkankom róznego rcd.zaju spotkania . w łalg roku zostaĘ
zorgańzowane następujące spotkani a: wizyĘ kosmeĘc zek i fryąerek, jasełka,
odpust z nalnaszczeniem chorycĘ Bal Walentynkowy, wspólne święcenie
Pokarmów, wsPÓlna Wigilia, imieniny, urodziny mieszkaneĘ grille, kurs
komputer ow, Andrzejki.

pomocy społeczn ej oraz członkami rodzin.

w czasie kontroli przeprow adziłam bezpośrednią rozmowę z kilkoma
mieszkankami Placówki zarówno w ich pokojach mieszkalnych, na korytarzu,
na stołówce, Mieszkanki bYĘ ubrane \^/ sposób schludny, czysty,adekwafrry do
Pory roku, ich stan higieniczny nie budz ił zasfrzeżeń. Wzięłam ud,ział w
zajęciach teraPeutYcznych otaz w zajęciach rehabilitaryjnych mieszkanek.

L

8/ kontakt bezpośredni z pensjonariuszami przebywającymi w domu
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\Ioełam podzilviać prace rrl,konane przez mieszkanki w trakcie zajęć

te:apeutr-cznr-ch, \\- czasie kontroli nie był obecny w Placówce żaden z

czion_}iorr- rod zinv mieszkańców Placówki.

9l Infonrtacje na temat przeprowadzanych - od poprzedniej kontroli - bądź
planorłranych remontach placówki.

W roku ż019 zostaŁprzeprowadzony remont dachu budynku administracyjno

- terapeuĘcznego i przykrycie zbiornika ścieków oczyszczalni. W chwili

obecnej Placówka nie ma zaplanowanych remontów i inwesfycji.

III. Wnioski z kontroli i zalecenia pokontrolne.

Podsumowując dokonaną kontrolę naleĘ stwierdzić, ń dokumentacja

prowadzona przez Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach doĘcząca

przylęcia do domu pomocy społecznej otaz przebywania w kontrolowanym

podmiocie osób z zabarzeńami psychicznymi jest prow adzana starannie i na

bieżąco aktualizowćula. Placówka w sposób właściwy współdziała zrodzinami

i opiekunami osób z zabutzeniami psychicznymi. W trakcie kontroli nie

stwierdzono naruszeń praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Mieszkanki

mąą zapewnioną fachową opiekę zarówno ze strony dzińu terapeutycztlo -
opiekuńc zego jak równie ż lekarza rodzinnego i Iekar za psycŁia&y. W dziale

terapeutyczno opiekuńczym zafrudniona jest odpowiednia liczba osób.

Pracowniry Placówki w sposób właściwy odnoszą się do osób z problemami

intelekfuahrymi i ftzycrnyrn1. Wzajemny stosunek mieszkanek i pracowników

placówki wskazuje na dobrą więź pomiędzy nimi oraz ciepłą afinosferę. W

relacjach pomiędzy nimi nie zaobser$/owano zadnych nega§rwnych zachowań.

\-
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Pokoje mieszkanek są czystą przytuLre i właściwie wyposazone. Również teren

wokół Placówki jest zadbany.

Podsumowując dokonaną kontrolę stwierdzić należy, ft Dom Pomocy

Społecznej w Ruskich Piaskach funkcjonuje w sposób prawidłowy. Nie
stwierdzono uchybień lub nieprawidłowości w działalności Placówki, wobec

czego brak jest podstaw do formułowania zaleceń pokontrolnych.

Za zgodność
z ofyginałem

§Ą§U

Cłówny Specjalista ds. Administracji
Sądtr Okr,ęgorvego

ry-
Haliłla oleszczak

,L
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