
REGULAMIN DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. DDOM – skrót nazwy – Dzienny Dom Opieki Medycznej. 

2. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie komórką SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. 

3. Świadczenia mają na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu 

sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych 

osobom głównie powyżej 65 roku życia, z chorobami przewlekłymi, osobom 

niepełnosprawnym. 

4. Wsparcie skierowane jest do osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie 

wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i 

pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. 

5. Do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych (medycznych, fizycznych, 

psychicznych, socjalnych i społecznych) starszego pacjenta celem oszacowania 

obszarów deficytów funkcyjnych i ustalenie priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych 

stosuje się Całościową Ocenę Geriatryczną (COG). 

6. Uczestnikom projektu zapewnia się opiekę medyczną, fizjoterapię, pomoc psychologa, 

terapię zajęciową, posiłek oraz w razie potrzeby bezpłatny transport.  

7. Udział w programie jest bezpłatny. 

8. Na podstawie sporządzonej diagnozy potrzeb oraz diagnozy możliwości 

psychofizycznych uczestnika opracowywany jest indywidualny plan wsparcia i 

wspólnie z uczestnikiem realizowany. 

9. Kompleksową opiekę nad uczestnikami DDOM sprawuje wielodyscyplinarny zespół 

terapeutyczny. 

10. Świadczenia są udzielane od 01 grudnia 2016 do 31 maja 2018., 

11. Czas pracy DDOM od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. 

12. Zapewnia się poszanowanie i przestrzeganie Praw Pacjenta. 

13. Dokumentacja DDOM znajduje się w miejscu udzielania świadczeń. 

  

OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ W DDOM 

 



1. Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – zapewnienie konsultacji po 

przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby, 

2. Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – zapewnienie konsultacji po przyjęciu i przed 

wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby, 

3. Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego sprawującego 

opiekę nad pacjentem, 

4. Pielęgniarka posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle 

chorymi, 

5. Osoby prowadzące fizjoterapię, 

6. Opiekun medyczny, 

7. Terapeuta zajęciowy, 

8. Psycholog, 

9. Dietetyk, 

10. Logopeda. 

 

WIELODYSCYPLINARNY ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY 

 

1. Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny obowiązany jest do przeprowadzania 

cotygodniowych narad w celu omówienia postępów w procesie usprawniania 

i pielęgnacji oraz ustalania dalszego planu terapii; w naradach musi uczestniczyć co 

najmniej 50% składu zespołu. 

2. W przypadku konieczności wsparcia socjalno-bytowego pacjenta i jego opiekunów, 

można nawiązać współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania pacjenta. 

 

PRZYJĘCIA DO DDOM 

 

1. Do DDOM będą przyjmowani pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan 

zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad farmakoterapią, 

kompleksowych działań usprawniających oraz wsparcia psychologicznego i edukacji 

zdrowotnej. 

2. Pacjenci będą przyjmowani na podstawie skierowania: od lekarza POZ (pacjenci, 

którym w okresie 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu 

leczenia szpitalnego) lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń 



w szpitalu (pacjenci bezpośrednio po hospitalizacji), weryfikacji na podstawie SKALI 

BARTHEL (40-65 punktów) oraz mających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 

3. W DDOM będzie mogło przebywać jednorazowo nie więcej niż 12 pacjentów. 

4. Zespół terapeutyczny będzie ustalał indywidualnie dla każdego pacjenta czas pobytu 

(od 30 do 120 dni). 

5. Pobyt może zostać skrócony z 30 dni w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia 

pacjenta wymagającego świadczeń w warunkach stacjonarnych. 

6. W ciągu 30 pierwszych dni roboczych pacjenci będą przebywać przez 5 dni 

w tygodniu 8 godzin dziennie. W zależności od poprawy stanu zdrowia liczba dni 

i częstotliwość pobytu może być stopniowo zmniejszana. 

7. Ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, rehabilitacji leczniczej 

w warunkach ośrodka dziennego lub w warunkach stacjonarnych, a także osoby 

u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba 

psychiczna lub uzależnienie(korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

psychiatrycznej i leczenie uzależnień). 

8. O kolejności przyjęć decyduje: 

  - złożenie kompletu dokumentów, 

  - kwalifikacja, 

  - kolejność zgłoszeń, 

  - liczba wolnych miejsc dla osób powyżej i do 65 roku życia. 

9. Rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z zasadą równości dostępu do świadczeń bez 

względu na płeć, stopień sprawności, pochodzenie czy status społeczny. 

10. Odpowiedź o zakwalifikowaniu lub nie do programu zostanie udzielona w formie 

pisemnej. 

11. Wszelkie informacje na temat funkcjonowania DDOM oraz wzory wymaganych 

dokumentów do kwalifikacji są zamieszczane na stronie internetowej 

http://spzozmc.pl/ddom/ 

12. Dokumenty wymagane do kwalifikacji: 

  - Skierowanie, 

  - Skala Barthel, 

http://spzozmc.pl/ddom/


  - Kryteria wyłączenia z możliwością korzystania z usług DDOM 

  - Zgoda/zobowiązanie do współpracy 

  - Deklaracja udziału w projekcie 

  - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

13. Dokumenty można składać codziennie w budynku zespołu terapeutycznego Dzienny 

Dom Opieki Medycznej Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA 

 

Pacjent ma prawo do: 

- Świadczeń zdrowotnych; 

- Informacji; 

- Zachowania tajemnicy informacji; 

- Wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych; 

- Poszanowania intymności i godności pacjenta; 

- Dostępu do dokumentacji medycznej; 

- Zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; 

- Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; 

- Opieki duszpasterskiej. 

  

Pacjent uczestniczący w DDOM powinien: 

- Współpracować z zespołem terapeutycznym, 

- Aktywnie uczestniczyć w zabiegach usprawniających, edukacji, terapii zajęciowej, 

- Informować o nieobecności pod numerem telefonu: 83 371 83 83 lub 83 371 83 48 

- Dbać o higienę osobistą, 

- Przestrzegać zasad współżycia w grupie, 

- Zachować trzeźwość i nie palić. 

 

 

Data wprowadzenia Regulaminu: 1 grudnia 2016 r. 

Aktualizacja: marzec 2017 r. 

 


