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Gościno, dnia 30 września 2016 r.

D.0700.

Dotyczy: KMP.575.21.2016.RK

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w  Gościnie po zapoznaniu się z treścią 
przesłanego Raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji 
w naszym Domu, w odniesieniu do zaleceń w nim zawartych informuje, że:
1) Personel opiekuńczy został poinformowany o wszystkich zaleceniach ujętych 
w Raporcie i poinstruowany o konieczności codziennego wywożenia leżących 
mieszkańców Domu na świeże powietrze. W chwili obecnej czynności te są wykonywane 
jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, jeśli nie, taki fakt odnotowywany jest 
w Raporcie pielęgniarskim;
2) w  miesiącu wrześniu dokonano szczegółowego przeglądu sygnalizacji przyzywowej, 
zwracając jednocześnie uwagę na jej dostępność dla mieszkańca. Wszelkie braki 
uzupełniono oraz zweryfikowano umiejscowienie przyzywników w  taki sposób, by były 
umieszczone w miejscach dostępnych dla mieszkańca;
3) zapoznano konserwatora z treścią raportu dotyczącą konieczności wyieonania p^ac 
remontowych i modernizacyjnych w zakresie poprawy dostępności placówki do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami. W miarę posiadanych środków finansowych prace te 
wykonywane będą sukcesywnie, jako pierwsze wykonane zostało oznaczenie schodów, 
zgodnie z podanymi wytycznymi;
4) 16 września 2016 r. Dyrektor Domu zawarła porozumienie z Dyrektorem Zespołu 
Szkół w Gościnie, dotyczące świadczenia usług wolontarystycznych na rzecz 
mieszkańców naszego Domu przez młodzież szkolną, co pozwoli zwiększyć ofertę zajęć 
kulturalno -  oświatowych skierowanych do leżących mieszkańców Domu, wolontariusze 
w trakcie swoich wizyt odwiedzają mieszkańców leżących, rozmawiają z nimi, czytają 
prasę i inną literaturę, śpiewają itp.;
5) W listopadzie wraca do pracy pielęgniarka, która wcześniej pracowała jako 
przełożona pielęgniarek. Dyrektor Domu podjęła z pracownikiem rozmowy dotyczące 
powrotu na to stanowisko, co wiąże się z pracą w systemie 8 godzinnym 
od poniedziałku do piątku oraz przejęciem odpowiedzialności za całą koordynację 
medycznej pra<y zespołu -  pracownica wyraziła chęć pracy na proponowanym 
stanowisku i w proponowanym kształcie;
6) W dniach od 19 do 23 września 2016 r. przeprowadzono ważenie mieszkańców, 
kolejne zaplanowano w terminie od 12 do 16 grudnia 2016 r., jak również 21 września
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wykonano pomiary obwodu ramienia leżącym mieszkańcom, kolejne zaplanowano na 
dzień 5 października 2016 r.;
7) Przekazano informację dotyczącą indywidualnych kart zleceń lekarskich 
mieszkańców Pani Doktor oraz pielęgniarkom -  stwierdzone braki podpisu i pieczątki 
lekarza prowadzącego zostały zweryfikowane i uzupełnione;
8) od dnia 11 sierpnia 2016 r. rapnrty nocne sporządzane są czerwonym długopisem, 
pod każdym raportem kierownik działu opiekuńczo - terapeutycznego składa swój 
podpis po zapoznaniu się z jego treścią;
9) Zaraz po wizycie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji rehabilitantka 
została poinstruowana o konieczności prowadzenia książki zabiegów w sposób bardziej 
czytelny (poprzez stosowanie odpowiednich skrótów przy oznaczaniu wykonywanych 
zabiegów), zalecenie jest obecnie wykonywane;
10) Zakup aparatu do leczenia polem magnetycznym uzależniony jest od posiadanych 
środków finansowych - został wpisany na listę rzeczy, które należy zakupić;
11) Zweryfikowano wyposażenie łazienek przy pokojach oraz łazienek 
ogólnodostępnych w lustra -  braki zostaną uzupełnione w przeciągu najbliższego 
miesiąca;
12) Uzupełniono tablice informacyjne o dane teleadresowe instytucji siojących na straży 
praw człowieka;
13) Przekazano uwagi dotyczące dokumentacji mieszkańców pracownikom socjalnym, 
z zaleceniem ich wykonywania;
14) W dniach 1 i 15 września zrealizowana została I część szkolenia pn.: „Prohlem 
uzależnienia wśród mieszkańców DPS", II część wykładu zaplanowano na termin 6 i 20 
października, w trakcie sporządzania planów szkoleniowych na kolejny rok 
uwzględnione zostaną tematy zasugerowane przez zespół kontrolujący;
15) Uwagi mieszkańców dotyczące wyżywienia zostały zweryfikowane i przekazane 
dietetykowi, z zaleceniem zwiększenia urozmaicenia posiłków podawanych 
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Gościnie.

Część zaleceń bez kosztowych wprowadzonych została już w trakcie wizyty 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w  DPS w Gościnie lub niezwłocznie 
po jej zakończeniu. Te zalecenia, które wymagają nakładów finansowych realizowane 
będą sukcesywnie, w  miarę posiadanych środków finansowych.
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Zgodnie z zaleceniami wskazanymi Staroście Kołobrzeskiemu w raporcie 
przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Domu Pomocy 
Społecznej w Gościnie w dniach 10-11.08.2016r, Powiat Kołobrzeski zooowiązuje 
się do wsparcia finansowego w/w DPS zadań wymagających nakładów finansowych 
według możliwości budżetowych powiatu.

Otrzymuje:
1. Adresat
2. a/a

S po'radziła KwoNna Kubrak -  Inspektor as. pomocy ins*vtuc onalnei i rodzinie 
tel. 943548054


