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Ks. Robert Sitarek
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
„Miłosierny Samarytanin” 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 4 października 2016 r. na podstawie Zarządzenia Wojewody Nr 253 z dnia 

28 września 2016 r. oraz upoważnień Nr ZP-KNPS.0030.375.2016 dla Elżbiety Pawłowskiej 

-  starszego inspektora wojewódzkiego (przewodnicząca kontroli) oraz Nr ZP- 

KNPS.0030.376.2016 dla Michaliny Jarockiej -  inspektora wojewódzkiego (kontroler) 

wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2016 r., została 

przeprowadzona kontrola doraźna Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” 

we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 

w związku ze skargą dot. nieprawidłowości w zabezpieczeniu usług opiekuńczych 

i wspomagających w Domu Pomocy Społecznej, w szczególności:

1) nieprawidłowej opieki nad mieszkańcami;

2) braków kadrowych.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Miłosierny 

Samarytanin” we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28 był Ks. Robert Sitarek - 

odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w trakcie kontroli stan faktyczny 

i prawny zawarty w protokole kontroli podpisanym w dniu 11 listopada 2016 r. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.
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Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” we Wrocławiu przy 

ul. Wejherowskiej 28 przeznaczony jest dla 30 osób w podeszłym wieku oraz 42 osób 

przewlekle somatycznie chorych. Placówka jest wpisana do wojewódzkiego rejestru domów 

pomocy społecznej pod numerem 1/2013.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964), 

zwanego dalej „rozporządzeniem” Dom zapewnia usługi opiekuńcze. W trakcie wizji lokalnej 

wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych oraz ogólnodostępnych stwierdzono, 

że w pokojach był porządek. Na łóżkach znajdowała się czysta pościel, a w toaletach 

i łazienkach - papier toaletowy, czyste ręczniki i środki czystości. Łazienki były wyposażone 

w uchwyty ułatwiające korzystanie z pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne. Mieszkańcy 

byli zadbani i czyści (włosy, paznokcie, odzież, buty, kapcie), ubrani stosownie do pory roku. 

Pomieszczenia mieszkalne i łazienki były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów. 

W trakcie rozmów mieszkańcy potwierdzili fakt udzielania przez pracowników pomocy przy 

podstawowych czynnościach życiowych. Pensjonariuszom Domu zapewniano pomoc 

w utrzymaniu higieny osobistej, obejmującą codzienną toaletę oraz czynności higieniczne 

w ciągu dnia. W Domu prowadzono zeszyt kąpieli mieszkańców, w którym opiekunowie 

wpisywali datę, imiona i nazwiska mieszkańców, u których wykonano kąpiel. Dziennie do 15 

osób było poddanych kąpieli.

W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy korzystają z pomocy medycznej 

w Przychodni „ACZ Zawidawie”. Na terenie Domu lekarz przyjmuje raz w tygodniu oraz wg 

potrzeb. Do mieszkańców wzywane jest też Pogotowie Ratunkowe. Na rzecz mieszkańców 

pracę świadczy, w pełnym wymiarze czasu pracy, pielęgniarka opieki długoterminowej 

z Ekumenicznej Stacji Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki 

Paliatywnej. Dom zapewnia możliwość korzystania z usług specjalistów m.in.: kardiologa, 

ortopedy, dermatologa, stomatologa, okulisty. Z chwilą potrzeby korzystania z usług 

Pogotowia Ratunkowego i specjalistów, zgodnie z oświadczeniami pracowników Domu, 

mieszkańcy są dowożeni busem, będącym na wyposażeniu Domu, przy udziale osoby 

towarzyszącej lub wyznaczonego opiekuna. Jednostka nie zatrudnia kierowcy, a do 

poruszania się busem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, wyznaczony jest 

pracownik Domu, posiadający stosowne uprawnienia. Na terenie Domu prowadzony jest 

kalendarz wizyt lekarskich, w którym widnieją adnotacje dotyczące wizyt.

Z grafików pracy opiekunów z uprawnieniami pielęgniarskimi (z wykształceniem 

pielęgniarskim), opiekunów, młodszych opiekunów, pokojowych wynika, że na pierwszej 

zmianie na terenie Domu świadczy pracę ogółem od 8 do 9 pracowników oraz specjaliści,
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w porze popołudniowej od 6 do 7 osób, natomiast w porze nocnej 2 pracowników tj. opiekun 

z uprawnieniami pielęgniarskimi oraz młodszy opiekun.

Leki mieszkańcom podawane są przez 6 opiekunek z uprawnieniami pielęgniarskimi. 

Leki i środki opatrunkowe znajdują się w szafach oszklonych, zamykanych na klucz, 

w gabinecie medycznej pomocy doraźnej n a l piętrze. Leki są sortowane do kieliszków 

z nazwiskami mieszkańców. Osoby sprawne otrzymują leki w czasie posiłków (pod nadzorem 

opiekunek), natomiast pozostałym mieszkańcom podawane są w pokojach. Fakt podawania 

leków przez pielęgniarki (opiekunki) został potwierdzony przez mieszkańców 

w przeprowadzonych rozmowach indywidualnych. Ponadto, na podstawie raportu 

pielęgniarskiego stwierdzono, że widnieją w nim wpisy podawania leków mieszkańcom 

Domu. Opiekunki z uprawnieniami pielęgniarskimi dokonywały w raportach pielęgniarskich 

wpisów dotyczących samopoczucia, udzielonej pomocy, zastosowanych leków, konsultacji 

lekarskich, pobytów w szpitalu. W raportach znajdowały się również notatki uwzględniające 

stan zdrowia i podjęte czynności na rzecz poszczególnych mieszkańców.

Dom udzielał pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych 

i pielęgnacji, zapewniał opiekę medyczną. Mieszkańców objęto usługami opiekuńczymi, 

które zapewniał personel Domu.

Warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest: 

1) zatrudnianie w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników 

socjalnych na stu mieszkańców domu; 2) zapewnianie mieszkańcom domu kontaktu 

z psychologiem; 3) posiadanie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno- 

opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu 

tj. dla osób w podeszłym wieku -  nie mniej niż 0,4 na jednego mieszkańca domu, natomiast 

dla osób przewlekle somatycznie chorych -  nie mniej niż 0,6 na jednego mieszkańca domu.

Dom Pomocy Społecznej ’’Miłosierny Samarytanin” zatrudnia 3 pracowników 

socjalnych na 2,5 etatach. Psycholog, zatrudniony na umowę zlecenie, na terenie Domu 

przebywa we wtorki i czwartki w godzinach od 15:30 do 16:30 oraz wg potrzeb. Usługi 

psychiatryczne zabezpiecza zatrudniony na umowę zlecenie lekarz specjalista 

z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, przebywający na terenie 

Domu raz w tygodniu (poniedziałek lub wtorek) oraz wg potrzeb.

W celu zapewnienia warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych 

i wspomagających, Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” zatrudnia 

pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. W skład zespołu wchodzą: opiekunki 

z uprawnieniami pielęgniarskimi, opiekunowie, młodsi opiekunowie, pokojowe, pracownicy
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socjalni, instruktor kulturalno-oświatowy, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka opieki 

długoterminowej oraz wolontariusze. Na dzień 4 października 2016 r. wskaźnik zatrudnienia 

w Domu dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosił 0,6, natomiast dla osób 

w podeszłym wieku - 0,4, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia.

W związku z ustaleniami zawartymi powyżej oraz brakiem nieprawidłowości -  odstępuje 

się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jotuw a Snopko 
DYREKTO R W YDZIAŁU  

Zdrowia i Polityki Społecznej
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