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Krajowy Mechanizm Prewencji 

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2020 r. Znak: KMP.I 574.17.2017.PK Dom Pomocy 

Społecznej w Starachowicach przesyła informację dotyczącą wykonania zaleceń zawartych w 

raporcie powizytacyjnym. 

Zgodnie z punktem 6 Zalecenia dokonano: 

1. Usunięcia przepisów Regulaminu, które wprowadzają środki dyscyplinarne oraz 

zmieniono przepisy Procedury rozwiązywania problemów nadużywania alkoholu, 

2. Instalacja przyzywowa jest dostępna przy łóżkach osób leżących. 

3. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi opieki medycznej podjęto szereg działań: 

- Zwiększono ilość konsultacji psychiatrycznych, które odbywają się w Poradni 

Zdrowia Psychiatrycznego w Starachowicach. W województwie nie działa 

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego, który mógłby prowadzić 

leczenie w miejscu zamieszkania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. 

W związku z powyższym mieszkańcy dowożeni są do poradni na umówione 

wcześniej terminy. 

- Założono zeszyt pomiarów RR, 

- Założono zeszyt pomiarów glikemii, 

- Mieszkańcy są ważeni raz na kwartał, a w przypadku osób leżących dokonuj emy 

pomiaru obwodu ramienia zapisując wyniki w założonej dokumentacji, 

- Na obu oddziałach znajduje się zestaw pierwszej pomocy oraz aparat AMBU 

- lekarz prowadzący dokonuje weryfikacji zaleceń farmakologicznych w celu 

ograniczenia ewentualnej polipragmazji. 

4. Podjęto również szereg działań umożliwiających dostosowanie budynku do potrzeb 

osób niepełnosprawnych: 



- pokoje mieszkalne mieszkańców, stołówki, świetlica oraz rehabilitacja posiadają 

drzwi o szerokości min 90 cm (wyjątek dwa pokoje jednoosobowe oraz dwie toalety). 

wykonano remont dwóch łazianek dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

- dokonano kontrastowych oznaczeń schodów ( na dolnych i górnych stopniach), 

- zmieniono rozmiar czcionki w pismach informujących mieszkańców, 

- mieszkańcy mają dostęp do audiobooków, 

W planowanych remontach podejmiemy dalsze działania w celu całkowitego 

dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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