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,
• od 4 do 8h dziennie,
• 5 dni w tygodniu (pn – pt).
ILE WYNOSI ODPŁATNOŚĆ?
• Koszt dziennego pobytu (min. 4 h max. 8 h) to 7 zł/ h
• 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.
• Do kosztu dziennego pobytu (7zł/h) należy doliczyć koszty wyżywienia w wysokości:
I śniadanie – 6,64 zł,
 II śniadanie – 3,99 zł,
 obiad/ lunch – 11,94 zł,
 podwieczorek – 3,99 zł
• Uczestnik zobowiązany jest wykupić co najmniej 1 posiłek w przypadku pobytu
wynoszącego cztery godziny, 2 posiłki w przypadku pobytu 5 godzin, 3-posiłki
w przypadku pobytu 6 godzin lub pełne wyżywienie w przypadku pobytu powyżej
6 godzin,
• 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,
sekretariat tel.: 124467816,
tel. kom. 667 018 004

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,
al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków, www.kcr.pl

