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W odpowiedzi na pismo z dnia 26.09.2014 r. w sprawie kontroli
przeprowadzonej w dniu 25 sierpnia br. w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku przez przedstawicieli 
Krajowego M echanizmu Prewencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich informuję, że wszelkie 
uwagi i zalecenia zostały w trybie pilnym zrealizowane tzn.:

1. odstąpienie od przymusowego rozbierania pacjentów Izby - zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U, Nr 20 poz 192 z póżn.zm.) przyjęcie 
pacjenta do Izby Wytrzeźwień zobowiązuje do przeprowadzeniem badań lekarskich. 
W związku z tym pracownicy starają się nakłonić pacjentów do zdejmowania odzieży 
z pozostawieniem bielizny. Jednak nie wszyscy pacjenci stosują się do zaleceń. Wobec 
takich osób pracownicy Izby muszą użyć środków przymusu, aby umożliwić lekarzowi 
przeprowadzenie badań lekarskich. W księdze raportów odnotowane są wszystkie przypadki 
w których użyto środków przymusu, ale nie podano powodu. Obecnie kierownicy zmiany 
zostali poinformowani o dokładnym opisywaniu celowości zastosowania „przymusowego 
rozbierania”,

2. wyposażenie placówki w potrzebne środki farmakologiczne i przestrzeganie terminów  
ich ważności - przeprowadzono inwentaryzację środków farmakologicznych. 
Przeterminowane leki, (które nie były podawane pacjentom) usunięto, a brakujące 
zakupiono. Lekarz zatrudniony na umowę o pracę został zobowiązany do cotygodniowego 
sprawdzania apteczki znajdującej się w placówce,

3. umieszczenie Regulaminu Izby wewnątrz sal dla pacjentów - regulamin dotyczący praw 
pacjentów przywożonych do placówki został zaktualizowany i umieszczony wre wszystkich 
salach dla pacjentów,

4. wyposażenie Izby w odzież zastępczą dla mężczyzn - Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 20 poz. 192 z późn.zm.) nie nakłada obowiązku 
posiadania odzieży zastępczej dla pacjentów przebywających w placówce. Na stanie Izby 
są szlafroki i koszule nocne damskie. W miarę możliwości finansowych jednostki, zostaną 
zakupione koszule nocne męskie.
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5. dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością - w toaletach damskiej 
i męskiej zamontowano uchwyty pomocnicze dla osób niepełnosprawnych. Opracowany 
został kosztorys inwestorski dotyczący adaptacji toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością nastąpi w miarę 
posiadanych środków, w  terminie możliwie jak najszybszym,

6. rzetelne wypełnianie dokumentacji, w tym szczegółowe opisywanie przedmiotów  
pozostawionych w depozycie - kierownicy zostali zobowiązani do rzetelnego i starannego 
wypełniania dokumentacji oraz dokładnego opisywania sprzętu znajdującego się 
w depozycie. Jednocześnie informuję, Ze upoważnieni pracownicy tutejszego Urzędu 
sprawować będą systematyczne kontrole w zakresie prawidłowości realizacji powyższego 
zadania.

7. umieszczenie w ogólnodostępnym miejscu adresatów instytucji stojących na straży 
praw człowieka - na tablicy ogłoszeń umieszczono ulotki z adresem instytucji stojącej 
na straży praw człowieka.
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W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu 13.11.2014rJnformuję, ie  pismo w sprawie 
wykonania zaleceń pokontrolnych zostało przekazane w dniu 17.10,2Q14r. do Prezydenta 
Miasta Słupska.
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