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Szanowni Państwo

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" w Legionowie w związku z zaleceniami zawartymi 
w raporcie nr KMP.575.3.2018.KK z dnia 24 sierpnia.2018 r informuje, że:

1. Zostanie zwiększona ilość godzin pracy psychologa,

2. Tablice informacyjne na terenie domu zostały uzupełnione o adresy instytucji 
stojących na straży praw człowieka,

3. Uzupełniono brakujące oświadczenia dotyczące mieszkańców, którzy rozumieją ich 
treść oraz są w stanie wyrazić swoją wolę a w przypadku osób, które z przyczyn 
zdrowotnych nie są w stanie złożyć świadomego podpisu, oświadczenia zawierają 
przyczynę jego braku.

4. Dokumentacja socjalno- prawna mieszkańców jest uzupełniana na bieżąco. 
Oświadczenia w teczkach osobowych mogą jednak się różnić pod względem ilości. Nie 
wszyscy mieszkańcy korzystają z depozytu pieniężnego( oświadczenie wówczas jest nie 
potrzebne).

W przypadku osób, które osobiście odbierają korespondencje oraz świadczenia 
emerytalno- rentowe oo listonosza, upoważnienia również nie są wymagane.

5. Posiłki wydawane mieszkańcom uwzględniają zalecenia lekarskie.

6. Mieszkańcy informowani są przez lekarza o leczeniu i przyjmowanych lekach, w razie 
wątpliwości pielęgniarka podająca leki wyjaśnia wątpliwości mieszkańców na bieżąco.

7. Usunięto z regulacji wewnętrznych Domu Pomocy Społecznej zapisy dotyczące karania 
mieszkańców nadużywających alkoholu.

8. Szkolenia dla personelu DPS Kombatant organizowane są zgodnie z potrzebami.

9. Zostaną podjęte próby wprowadzenia kart zleceń zdrowotnych dla mieszkańców.

10. W ramach bieżących remontów i modernizacji prowadzonych w DPS Kombatant 
mieszkańcy z niepełnosprawnościami będą mieli zapewnione większe możliwości 
dostosowania swojego pokoju i łazienki do swoich potrzeb.
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