
 

Kto może być uczestnikiem projektu?
Osoby niesamodzielne, w szczególności osoby powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednocześnie nie 
wymagające całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
 
Do DDOM mogą być przyjęte: 
 osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki 

pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i 
przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz ws
i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej; 

 osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych 
z zakresu leczenia szpitalnego 

 
Wszyscy pacjenci w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40
prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finans
 
Kwalifikacja: 
Kierowanie do DDOM odbywa się na podstawie skierowania (
sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (
Skierowanie wydaje: 

 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym 

udzielający świadczeń w szpitalu.
 
Ile wynosi czas pobytu: 

 od 30 do 120 dni, 
 od 4 do 8h dziennie, 
 5 dni w tygodniu. 

 
Ile wynosi odpłatność:  
Pobyt jest bezpłatny. 
 
Zakres udzielanych świadczeń: 

 opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji,
 konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz g
 doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 usprawnianie ruchowe, 
 stymulacja procesów poznawczych,
 terapia zajęciowa, 
 działania edukacyjne dla rodzin,

 wsparcie psychologiczne. 
 
Poza ww. świadczeniami, pacjentom zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie 
posiłek. 
 
Informacje:  Dom Dziennej Opieki Medycznej, ul. Emaus 18,
  Tel. 12 446 78 16, tel. kom. 667

Dom Dziennej Opieki Medycznej 
 

? 
Osoby niesamodzielne, w szczególności osoby powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie 
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednocześnie nie 
wymagające całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki 
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i 
przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz ws
i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej; 
osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych 

kali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40
prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych na zasadach 
określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) oraz karty oceny stanu klinicznego, 
sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel) (załącznik nr 2

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, 
w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 
udzielający świadczeń w szpitalu. 

opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji,
konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz g
doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, 

stymulacja procesów poznawczych, 

działania edukacyjne dla rodzin, 

Poza ww. świadczeniami, pacjentom zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie 
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nie pozwala na pozostawanie 
wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jednocześnie nie 
wymagające całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. 

osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki 
pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i 
przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia   
i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;  
osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych  

kali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów oraz posiadać 
ze środków publicznych na zasadach 
owanych ze środków publicznych. 

) oraz karty oceny stanu klinicznego, 
załącznik nr 2).  

lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 

opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji, 
konsultacje z lekarzami specjalistami w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz geriatrii, 

Poza ww. świadczeniami, pacjentom zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie – gorący 




