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SĄD OKRĘGOWY

W SŁUPSKU
Referat do spraw wizytacji
76-200 Słupsk, ul.Zamenhofa 7
Telefon: (0-59) 842-83-25

Fax.: (0-59) 842-83 -0 I
e-Mail: poczta@slupsk.so.gov.pl
www.slupsk.so.gov.pl

Słupsk,

dnia

2.017 -D4- l..D. _

'.'.{ ?2

dnia 5 kwietnia 2017 r.

Ref. Wiz.462-4117 /R

Dyrektor
Domu Pomocy

Społecznej

Lubuczewo 29
76-200

W

załączeniu

uprzejmie przedstawiam sprawozdanie z dnia 29.03.2017 r.

z kontroli Domu Pomocy
Sądu

Rejonowego w

Słupsk

Społecznej

sędziego

w Lubuczewie przeprowadzonej przez

Słupsku Panią Halinę Litkę.

Jednocześnie informuję

otrzymania sprawozdania

o

możliwości zgłoszenia

zastrzeżeń

lub wniosków

w tenninie 14 dni od dnia

dotyczących ustaleń

i

zaleceń

pokontrolnych.

Z poważaniem
WICEPREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO
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PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Słuosku
Wpl.

3 1, 03. 2017
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SPRAWOZDANIE
Z kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi
przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie za 2015
i 2016r

została przeprowadzona w dniu 9 marca 2017r. przez sędziego
Rejonowego w Słupsku, Halinę Litka, na podstawie art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie kontroli przestrzegania praw osób z
zaburzeniami psychicznymi przebywających w szpitalach psychiatrycznych
i domach pomocy społecznej/Dz.U. Nr 23. Poz. 128/

Kontrola

wizytującego Sądu

Kontrolą objęto legalność

przyjmowania i przebywania w domu pomocy społecznej
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki w jakich osoby te przebywają,
a zwłaszcza:
1. prawidłowość dokumentacji medycznej stanowiącej podstawę przyjmowania
i przebywania w zakładzie osób z zaburzeniami psychicznymi,
2 . prawidłowość dokumentacji medycznej dotyczącej zastosowania przymusu
bezpośredniego
oraz
stosowania
świadczeń
zdrowotnych
stwarzaj ących
podwyższone ryzyko dla pacjenta,
3. zasadność dalszego pobytu w placówce powyżej 6 miesięcy,
4. przestrzeganie praw osób przebywających z zakładzie, określonych w ustawie
o ochronie zdrowia psychicznego oraz w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej,
5 . warunki bytowe w zakładzie,
6. działalność zakładu w zakresie współpracy z sądem i kuratorami sprawującymi
nadzór nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, przebywającymi w zakładzie ,
7. współdziałanie zakładu z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami
psychicznymi,
8. prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków osób z zaburzeniami
psychicznymi przebywających w zakładzie.

Dom Pomocy

Społecznej

w Lubuczewie

Placówka jest przeznaczona dla osób dorosłych, chorych psychicznie.
Obecnie jest 110 mieszkańców. 58 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych i 11
ubezwłasnowolnionych częściowo.

z W 2015r przyjęto 4 osoby ,zanotowano 5 zgonów.
W roku 2016 przyjęto 7 osób, 5 osób zmarło a dwie zrezygnowały z pobytu.
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Nowo

przyjęci

/rok 2015/
*Kobieta przybyła w dniu 20. 01 2015 r , bezpośrednio z oddziału SPSPZOL, bez
stałego miejsca zamieszkania / na mocy decyzji MOPR w Słupsku III .04740 /OPS
w Słupsku z 28.08.2014.
Podstawę przyjęcia stanowiło postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z 11
kwietnia 2014r w sprawie III Ns136/ 14
*Mężczyzna przyjęty

18 czerwca 2015 r na mocy decyzji GOPS
w Słupsku
5120.1.2015 z dnia 23.01.2015 z domu rodzinnego. Po wyrażeniu zgody na
przyjęcie

*Kobieta / całkowicie ubezwłasnowolniona /przybyła 30 czerwca 2015r na mocy
decyzji PCPR w Słupsku ON 01.4032.10.15 z 29.06.2015. Wcześniej opiekun
prawny uzyskał zgodę na
zwrócenie się do organu pomocy społecznej
o umieszczenie podopiecznej w OPS w sprawie III Ns 738/ 14Sądu Rejonowego
w Słupsku z dnia 7.11. 2014r
*Kobieta przyjęta 31 sierpnia 2015r na podstawie decyzji OPS w Kobylnicy
813/05/2015 z dnia 13.08. 20155 .Wcześniej przebywała w ZOL w Kobylnicy.
Podstawą przyjęcia było orzeczenie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 30.06.2014r
w sprawie III Ns 2014/ 14
/rok 2016/
*kobieta

przybyła

w

12. 01.2016r z domu rodzinnego.
Całkowicie
opiekuna prawnego pełni siostra. Przyjęta na mocy
5026.61.2015.0piekun prawny uzyskał zezwolenie, na
Rejonowego w Słupsku z dnia 30.06.2008r w sprawie

dniu

ubezwłasnowolniona. Funkcję

decyzji MOPS w Słupsku
mocy postanowienia Sądu
III Ns 190/08
*Mężczyzna przyjęty

26.0l.2016r z Ośrodka Opiekuńczo- Leczniczego w Szczecinie .
. Podstawą przyjęcia była decyzja OPS w Gryfinie
dnia 28. 12. 2015 r, ZPS . 4040-16 / 14 / 3 / 15. Umieszczenie bez zgody uczestnika
orzekł Sąd Rejonowy w Gryfinie postanowieniem z dnia 20.05.2014r w sprawie III
Ns 105/ 14

Ubezwłasnowolniony całkowicie

*Mężczyzna przyjęty

27.04.2016 r z ZOL-Psych w Dzierżążnie . Przyjęty na mocy
w Gdyni z dnia 21.12.2010r SIN- 8232-DPS -327/10 .Całkowicie
ubezwłasnowolniony .Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 27.11.15r
zezwalające opiekunowi prawnemu na zwrócenie się do organu pomocy społecznej o
umieszczenie w DPS.
decyzji MOPS

-3*Mężczyzna przyjęty 29.04.2016r z domu rodzinnego; . Podstawę przyjęcia stanowiła
decyzja MOPR w Słupsku z dnia 11.08.2015r. XIX. 07880/S/ 2015 Jest częściowo
ubezwłasnowolniony . Kurator uzyskał zezwolenie Sądu Rejonowego w Słupsku
z dnia 29.09.2014r w sprawie III Ns 440/14 na ubieganie się o umieszczenie
podopiecznego w DPS.
*Mężczyzna przyjęty

OPS w

Dębnicy

27.07. 2016r Przybyły z domu rodzinnego, na mocy decyzji
Kaszubskiej z 19.07.16r. PS 5120.5.2016, zmarł 16.0l.2017r

*Mężczyzna przyjęty

w dniu Ol.07.2016r z domu rodzinnego. Podstawę przyjęcia
stanowiła
decyzja GOPS w
Damnicy
z 02.02.16
PS.4524.1.2016.
Ubezwłasnowolniony całkowicie. Opiekun prawny uzyskał zgodę Sądu Rejonowego
w Słupsku na mocy postanowienia z dnia 28.05.2013r w sprawie III Nss 118/ 13 na
ubieganie się o umieszczenie w DPS.
*Mężczyzna

w dniu 02.11.2016r, z domu rodzinnego. Podstawę przyjęcia
OPS w Cedynii z 29.02.16 OPS. 5026.4.2016. Całkowicie
ubezwłasnowolniony. Opiekun prawny uzyskał zezwolenie przed Sądem Rejonowym
w Gryfinie, mocą postanowienia z dnia 13 .11.1 Sr w sprawie III Ns 11 O/ 15 .
Pensjonariusz nie zaaklimatyzował się i został zabrany zpowrotem do domu
rodzinnego w dniu 7.12.2016r
stanowiła

przyjęty

decyzja

z W 2015r przyjęto 4 osoby ,zanotowano 5 zgonów.
W roku 2016 przyjęto 7 osób, 5 osób zmarło a dwie zrezygnowały pobytu.
W 2015-

zmarł

jeden

mężczyzna

* Mężczyzna w wieku 52 ,

zmarł

i cztery kobiety/ wszystkie zgony naturalne /

z powodu choroby nowotworowej

*kobieta w wieku 89 lat zmarła na oddziale chorób
ropnego zapalenia pęcherzyka żółciowego
*kobieta w wieku 84 lat,
i półpaśćca

zmarła

na skutek

wewnętrznych

złamania kości

*79 letnia kobieta chorująca na niedoczynność tarczycy zmarła we
*kobieta w wieku 75 lat zmarła z powodu nowotworu piersi

W 2016r

zmarło

czterech

*na oddziale chorób
niedokrwiennej serca

mężczyzn

szyjki

z powodu
udowej

śnie

i jedna kobieta

wewnętrznych z
zmarł mężczyzna

powodu migotania przedsionków i choroby
w wieku 68 lat
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*w wieku 53 lat zmarł mężczyzna z powodu przewlekłej opturacyjnej choroby płuc
*w wieku 71/ na oddziale chorób wewnętrznych/ lat zmarł mężczyzna chory na
niedokrwistość i zapalenie płuc z podejrzeniem nowotworu szpikowego
*w wieku 57 lat zmarł mężczyzna z powodu rozsianej choroby nowotworowej
*w wieku
63 lat zmarła kobieta z powodu nowotworu piersi
- dwie osoby w 2016r zrezygnowały z pobytu w DPS. Jedna została przeniesiona do
hospicjum a druga zabrana do domu rodzinnego.
Dokumentacja związana
z przyjmowaniem pensjonariuszy prowadzona jest
starannie, nie ma w niej żadnych braków.
W dokumentacji medycznej
pensjonariuszy znajduje się historia choroby
z rozpoznaniem i zaleceniem lekarza, wywiadem od pacjenta, wyglądem ogólnym,
przebiegiem choroby , wyniki badań , zalecenia lekarza , szczegółowe informacje
związane
ze stanem zdrowia wydane przez lekarza internistę, zaświadczenie
lekarskie o zasadności umieszczenia w DPS , zgoda na pokrycie kosztów leczenia.
Przymus bezpośredni stosowano jeden raz w 2015r i, cztery razy w 2016r wobec
czterech osób. Wobec jednej kobiety dwukrotnie.
-w dniu 20.0l.2015r poprzez założenie pasów na kończyny dolne i górne. "
Przyczyną zastosowania przymusu było
wchodzenie na barierki na klatce
schodowej i próba zeskoczenia .Unieruchomienie trwało 2 godziny.
-w dniu 25.05.2016r, ta sama kobieta jw. Była agresywna wobec leżących,
niesprawnych współmieszkańców i z tego powodu została umieszczona w izolatce
i unieruchomiona pasami na 3 godziny i 20 minut
- w dniu 12 czerwca 2016r na 3 godziny i 15 minut z powodu próby skakania z
barierek na klatce schodowej kobieta została unieruchomiona pasami i podano jej
clonozepan
-w dniu 17.09.2016r kobieta została unieruchomiona pasami n 5 godzin i 50 minut
z powodu wspinania się na barierki na klatce schodowej
- w dniu 19 .10.16 z powodu autoagresji polegającej na drapaniu się po twarzy i
uderzaniu głowa o barierki na schodach na 3 godziny mężczyzna został
umieszczony w izolatce założono mu pasy bezpieczeństwa na ręce i nogi.

O zastosowaniu przymusu został zawiadomiony konsultant- ·lekarz psychiatra
wyznaczony przez Marszałka Województwa w Gdańsku. Zasadność przymusu
została potwierdzona.

J

-5WNIOSKI KOŃCOWE
W kontrolowanej placówce nie stwierdzono uchybień w dokumentacji osobowej
stanowiącej podstawy do przyjmowania i przebywania osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz dokumentacji medycznej dotyczącej
stosowania przymusu
bezpośredniego .

Warunki bytowe podopiecznych sąd bardzo dobre. W DPS, opieka pensjonariuszy
jest na właściwym poziomie. Panuje życzliwa atmosfera . W badanym okresie w 30
pokojach wymieniono meble. Zainstalowano 2 ogólnodostępne dystrybutory wody
mineralnej, co znacznie ułatwia przyjmowanie leków. Poprawiono bezpieczeństwo
mieszkańców
poprzez nadbudowanie barierek zabezpieczających
schody
wewnętrzne w budynku.
Pracownicy w profesjonalny sposób wypełniają swoje
obowiązki.
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