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Interpelacja
W sprawie zmiany przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na działalność w zakresie
prowadzenia domów opieki nad seniorami, na przykładzie sytuacji w domu opieki „Wrzos” w
Hopowie

Na podstawie artykułu 192 regulaminu Sejmu, składam niniejszą interpelację, której celem
jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące obecnie obowiązujących przepisów,
umożliwiających prowadzenie domów opieki senioralnej. Dotychczasowe przepisy wydają się
być pozbawione niezbędnych narzędzi kontrolnych, czego skutkiem jest wiele zaniedbań w
opiece nad osobami starszymi. Zaniedbania zdiagnozowane w jednym z domów opieki w
powiecie kartuskim, woj. Pomorskie, wskazują, że jakość, forma oraz częstotliwość kontroli
stanu udzielnej opieki oraz warunków życia seniorów pozostawiają wiele do życzenia.
Niektóre z zaniechań oraz sposób traktowania osób starszych w domu seniora „Wrzos” bez
wątpienia pozwoliłyby na postawienie zarzutów prokuratorskich za znęcanie się nad
pensjonariuszami wskazanego niepublicznego domu opieki.
Szanowna Pani Minister, opierając się na przekazie dziennikarzy śledczych portalu
kartuzy.info, pospiesznie informuję, że poziom i rodzaj świadczonej opieki w d.s. „Wrzos”
odbiega od standardów krajów europejskich, a także karygodnym jest, że w Polsce dochodzi
do takich aktów znęcania się nad osobami, którym należy się szczególna opieka. W
dochodzeniu dziennikarskim wykazano takie uchybienia, jak pojenie na siłę podopiecznych
ponadnaturalnymi ilościami wody i herbaty, aby wypłukiwać z organizmu podawane
wcześniej leki, a także po to, żeby zmniejszyć łaknienie. Podopiecznym odmawia się
podstawowej pielęgnacji. Mieszkańcy tego domu seniora nie są myci ani kąpani, a
nieprzyjemne zapachy uryny, kału i odleżyn maskowane są samochodowym odświeżaczem
powietrza, na okoliczność wizyt bliskich oraz przedstawicieli instytucji kontrolnych.
Konieczne materiały higieniczne, takie jak chłonące pieluchy, są reglamentowane w sposób
wołający o pomstę do wyższych instancji. W wyniku tego rodzaju uchybienia dochodzi do
powstawania odleżyn, ran, stanów zapalnych i obrzęków. Pomimo wielkiego bólu i
cierpienia z tym związanego, personel d.s. „Wrzos” pilnie przestrzega zasad ustalonych przez
dyrekcję placówki. Jedną z nich jest oszczędzanie takich materiałów higienicznych jak
gumowe rękawiczki, pieluchy chłonące i materiały opatrunkowe. Ponadto z przekazu
medialnego jasno wynika, potwierdzają to również sami pracownicy, że personel d.s.
„Wrzos” składa się z przypadkowych osób, które w żadnym stopniu nie posiadają kwalifikacji
zawodowych ani też elementarnej wiedzy, do sprawowania opieki nad seniorami.

Pamiętać w tej sprawie należy o tym, że większość podopiecznych tego domu starości jest
wciąż osobami świadomymi, zdrowo i logicznie postrzegającymi otoczenie, a część z nich
pozostaje zdrowa fizycznie, bez istotnych zaburzeń ruchu. Można więc powiedzieć, że są
samodzielni na tyle, by swobodnie dbać o własne potrzeby. Niestety wobec tych osób
dochodzi do aktów przemocy, takich jak krępowanie możliwości poruszania się, siłowe
zmuszanie do snu we wczesnych godzinach przedwieczornych, przywiązywanie do łózek i
podawanie leków psychotropowych osobom pozostającym w pełni zdrowia psychicznego.
Zastanowienie wzbudza rodzaj przeprowadzanych kontroli ze strony sanepidu, a także
lekarzy odpowiedzialnych za stan zdrowia podopiecznych domu starości. Do tej pory żadna z
tych instytucji nie zgłaszała nieprawidłowości, zaświadczając o właściwym sposobie
prowadzenia domu opieki, a także właściwie sprawowanej opieki nad seniorami.
Nieprawidłowości w żywieniu, czyli jakości podawanych posiłków, opiece pielęgnacyjnej oraz
przestrzeganiu zasad higieny, wykazano w raporcie Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który nie spowodował jednak żadnych
istotnych działań i prób przywrócenia stanu założonego w Rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z 23 marca 2005 roku, na podstawie którego dom seniora rozpoczął swoje
funkcjonowanie. W podobnej sytuacji znajdują się podopieczni wielu domów opieki
senioralnej w całej Polsce. Zachęcam do przyjrzenia się tej bulwersującej sprawie.
Okazuje się jednak, że los ludzi w podeszłym wieku i starych leży poza zasięgiem zainteresowania
ministrów oraz wojewody, dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej postawione pytania:
1. Jak często oraz w jakiej formie przeprowadzane są obiektywne kontrole faktycznego stanu
opieki nad seniorami w niepublicznych domach opieki?
2. Jakie pozwolenia i jakie warunki spełniać musi placówka, żeby mogła pełnić funkcję domu
opieki senioralnej?
3. Jakie kroki w celu uregulowania jakości sprawowanej opieki nad seniorami zamierza wdrożyć
ministerstwo?
4. Ile podobnych sytuacji dotychczas odnotowano przez ministerstwo w ciągu ostatnich 12
miesięcy?
5. Jakie kroki może podjąć ministerstwo w przypadku wykrycia i potwierdzenia
nieprawidłowości w opiece nad seniorami, wobec dyrekcji takiej placówki?
6. Jakie kroki podejmie ministerstwo w celu weryfikacji poziomu opieki oraz stanu zdrowia
podopiecznych domu seniora „Wrzos” w Hopowie, w powiecie kartuskim?
Serdecznie dziękuję za przyjęcie niniejszej interpelacji oraz proszę o zajęcie się tą bulwersującą
sprawą jak najprędzej.

