
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W BRZESKU 

przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej przy 

SP ZOZ w Brzesku w ramach projektu – nr RPMP.09.02.01-12-0011/18 pt. „Utworzenie 

Dziennego Domu Opieki Medycznej w SPZOZ w Brzesku dla osób niesamodzielnych, 

w tym starszych z powiatu brzeskiego, szansą na poprawę jakości życia”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi 

priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 

Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki 

długoterminowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, w okresie: 01.09.2018 - 30.06.2021, pod nadzorem  Małopolskiego  Centrum 

Przedsiębiorczości. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. DDOM – należy przez to rozumieć Dzienny Dom Opieki Medycznej  przy SP ZOZ 

w Brzesku przy ul. Tadeusza Kościuszki 68. 

2. Organizator – podmiot udzielający świadczenia w ramach DDOM. 

3. Uczestnik projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą ze 

świadczeń zdrowotnych oraz innych usług świadczonych w DDOM. 
 

4. Opiekun – osoba spokrewniona lub niespokrewniona pozostająca w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkująca i gospodarująca lub wskazana przez osobę 

korzystającą ze wsparcia DDOM. 

§ 3 

DDOM jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, w tym 

starszych z terenu powiatu brzeskiego. 

§ 4  

1. Korzystanie ze świadczeń w DDOM jest nieodpłatne w okresie realizacji projektu 

tj. od 11.03.2019 r. do 31.12.2020 r . 

2. DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, w godzinach od 6:30 do 

16:00. 



3. Dodatkowo w DDOM w jedną sobotę miesiąca, w godzinach od 8:00 do 14:00, 

organizowane jest szkolenie dla Uczestników projektu i ich Opiekunów z zakresu chorób 

wieku podeszłego, pielęgnacji, zasad żywienia oraz radzenia sobie z osobami 

niesamodzielnymi. 

4. DDOM dysponuje 15 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki medycznej. 

5. DDOM kieruje pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego. 

6. Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny DDOM tworzą: 

 - pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego, 

 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, 

 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, 

 - pielęgniarka. 

 - fizjoterapeuta, 

 - opiekun medyczny, 

 - terapeuta zajęciowy, 

 - psychologowie, 

 - dietetyk, 

 - logopeda 

7. Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny prowadzi dokumentację medyczną, za którą 

odpowiada Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego. 

§ 5 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji i uczestnictwa oraz kryteria przyjęcia Uczestników 

projektu opisane są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

§ 6 

1. Czas trwania pobytu Uczestnika projektu ustalany będzie indywidualnie przez zespół 

terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni 

roboczych. 

2. Pobyt Uczestnika projektu może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku 

pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych 

w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne inne niż szpitalne). 

3. Uczestnik projektu przez pierwsze 30 dni będzie korzystał ze świadczeń 

realizowanych w DDOM w wymiarze 8 godz. dziennie. W miarę poprawy stanu zdrowia 



i samodzielności, czas udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać skrócony do 4 

godzin dziennie. 

§ 7 

1. DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem 

usprawnienia w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Uczestnik 

projektu ma prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń zgodnie z indywidualnym 

planem terapii. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych 

w ramach domu opieki medycznej należą: 

 - opieka lekarska podstawowa i specjalistyczna, 

 - opieka pielęgniarska,  w tym edukacja w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, 

- usprawnianie ruchowe, 

- doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, 

 - stymulacja procesów poznawczych, 

 - terapia zajęciowa, 

- badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje medyczne, 

- przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania 

edukacyjne). 

2. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby 

i w zależności od wskazania medycznego, zapewnia się Uczestnikowi projektu niezbędne 

badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie. W każdym przypadku 

zostanie przygotowane przez zespół terapeutyczny uzasadnienie zlecenia realizacji 

wymienionych świadczeń. 

3. Uczestnik projektu ma zapewnioną odpowiednią do stanu zdrowia dietę (tj. 

standardowa lub specjalna).  W skład wyżywienia wchodzi:  

 - śniadanie, 

 - serwis kawowy, 

 - obiad dwudaniowy. 

4. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z transportu z miejsca zamieszkania do 

DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania. W tym przypadku wymagana będzie zgoda 

i zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu Uczestnika projektu do 

transportu. 



5. Poza świadczeniami opieki zdrowotnej, wyżywieniem i transportem w DDOM 

prowadzone będą dodatkowe zajęcia pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego 

pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi. 

§ 8 

DDOM dysponuje zapleczem dostosowanym dla osób niesamodzielnych i starszych, 

w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia: 

1) szatnia, 

2) toalety dla osób niepełnosprawnych,  

3) łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami, 

4) dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet  psychologa, 

5) gabinet zabiegowo – diagnostyczny, 

6) pomieszczenie  do terapii zajęciowej, 

7) pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej, 

8) pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z 2 łóżkami, 

9) jadalnia, 

10) pokój wypoczynkowy. 

§ 9 

Wszystkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej. 

§ 10 

Regulamin wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez Organizatora. 


