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Warszawa, dn. 20.08.2018r.

Dotyczy: pisma znak KMP.573.5.2018.RK

W nawiązaniu do pisma z dnia 13.07.2018r. znak KWP.573.5.2018.RK Raport Krajowego 
Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego w Warszawie, 
ul. Mehoffera 72/74 i zaleceń w nim zawartych uprzejmie informuję:

1. Stosowanie zabezpieczeń pacjentów nie będące przymusem bezpośrednim odbywać 
się będzie wyłącznie na zlecenie lekarza. Wytyczne co do tego rodzaju zabezpieczeń 
znajdą się w procedurze.

2. Procedura w sprawie stosowania zabezpieczeń pacjentów nie będąca przymusem 
bezpośrednim zostanie opracowana do dnia 30.10.2018r.

3. Demontaż monitoringu z pokoi chorych odbędzie się do dnia 31.08.2018r.
4. Działania remontowe i modernizacyjne kontynuowane są zgodnie z planem remontów 

i zgodnie z trybem postępowań zamówień publicznych W SCOL Sp. z o.o.
5. Pomieszczenia Zakładów Opiekuńczo -  Leczniczych należących do Spółki 

modernizowane są zgodnie z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. Podczas tworzenia planów remontów i przy planowaniu budowy nowych 
pawilonów brane są pod uwagę zalecenia zawarte w Karcie Praw Osób 
Niepełnosprawnych.
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6. W roku 2019 zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla personelu w zakresie 
sposobów radzenia sobie ze stresem, agresją, wypaleniem zawodowym oraz 
międzynarodowych standardów w zakresie ochrony praw człowieka.

7. Zarząd Spółkt rozważył zorganizowanie psychologom regularnych superwizji i nie widzi 
konieczności zmiany dotychczasowych form superwizji. Obecnie psychologowie 
organizują superwizję koleżeńską. Odbywa się ona co najmniej raz w miesiącu, na 
terenie placówki. Czas jej trwania to około 2 godziny. Podczas spotkań omawiane są 
problemy, z którymi psychologowie spotykają się w pracy z pacjentem. Dzielą się 
swe im doświadczeniem i wiedzą. Liderem grupy jest Koordynator ds. psychologii, który 
pracuje w Zakładzie Opiekuńczo -  Leczniczym od 9 lat i dobrze zna specyfikę pracy 
psychologa w takich placówkach. Inni psychologowie również mają kilkuletnie 
doświadczenie w pracy w ZOL (od 3 do 12 lat). Ws?yscy psychologowie stosują się do 
zasad poufności.


