DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,
ul. Emaus 18, 30-209 Kraków
Kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
DLA KOGO?
• dla osób bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki
pielęgniarskiej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej;
• dla osób, które w okresie ostatnich 12 msc korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
szpitalnego.
Wszyscy pacjenci w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40 –
65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych.
KTO WYPISUJE SKIEROWANIE?
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
• w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego
udzielający świadczeń w szpitalu
CZAS POBYTU:
• od 30 do 120 dni,
• przez pierwsze 30 dni, 8 godzin dziennie, po 30-dniach czas pobytu może zostać skrócony do
minimum 4 godzin dziennie
• 5 dni w tygodniu (pn – pt).
ILE WYNOSI ODPŁATNOŚĆ?
• Przez pierwsze 30 dni Koszt pobytu wynosi 121 zł/dzień przy 15 uczestnikach. W przypadku
mniejszej ilości uczestników stawka ulega podwyższeniu, w zależności od ilości uczestników.
• W cenę wliczone są wszystkie zajęcia prowadzone podczas pobytu uczestnika DDOM tj. zabiegi
z zakresu: kinezyterapii, elektrolecznictwa, światłolecznictwa i termoterapii, leczenia polem
elektromagnetycznym, krioterapii miejscowej i masażu, wsparcie logopedyczne i psychologiczne,
nadzór lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji, stała opieka pielęgniarska oraz opiekuna medycznego
oraz żywienie ( 4 posiłki)
• Czas pobytu, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może po 30 dniach być stopniowo
zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta. Koszt pobytu ustalany
będzie indywidualnie w zależności od ilości uczestników i ilości godzin ( minimum 4 godz.)
• Czas pobytu liczony jest w pełnych godzinach, za każdą rozpoczętą godzinę.
GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWYCH INFORMACJI I ZŁOŻYĆ SKIEROWANIE?
Dzienny Dom Opieki Medycznej, ul. Emaus 18,
tel. kom. 667 018 004

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
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