Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady organizacji oraz funkcjonowania, a także zasady
i warunki korzystania z usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku.
2. Celem projektu jest rozwój form deinstytucjonalizacji poprzez opiekę medycznej w powiecie
kłobuckim przez stworzenie Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku (DDOM) stanowiącego
formę opieki skierowanej do 60 osób (40K) wyłącznie powyżej 65 r.ż., niesamodzielnych, 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.
§2
Zasady funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1.10.2020r. do 30.11.2021r. Pierwsi Uczestnicy zostaną
przyjęci w DDOM w Kłobucku 1 lutego 2021 r.
2. DDOM w Kłobucku będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu, 8-10 godzin dziennie.
3. DDOM w Kłobucku dysponuje 15 zdeinstytucjonalizowanymi miejscami opieki medycznej,
co oznacza, że jednoczasowo w DDOM w Kłobucku będzie mogło przebywać maksymalnie 15 osób
korzystających ze wsparcia w ramach projektu.
4. Usługi świadczone w DDOM w Kłobucku mają charakter nieodpłatny.
5. Za organizację pracy DDOM w Kłobucku zgodnie z niniejszym regulaminem odpowiada Kierownik
zespołu terapeutycznego.
§3
Rekrutacja Uczestników
1. Grupą docelową wsparcia w ramach projektu będą wyłącznie K/M powyżej 65 lat, niesamodzielne,
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. Uczestnicy wg skali
Barthela ( Załącznik nr 2 do Regulaminu ) otrzymali zakres samodzielności na poziomie 40-65
punktów.
2. Przez cały okres realizacji projektu zakładane jest przyjęcie minimum 60 osób w tym 40 kobiet z
powiatu kłobuckiego. Opisane wskaźniki będą warunkowały kolejność przyjmowania Uczestników do
projektu.
3. Celem kwalifikowania Uczestników do DDOM w Kłobucku jest: jest wzrost dostępu do usług
zdrowotnych dla 60 osób (40K) powyżej 65+ z powiatu kłobuckiego. Projekt zapewni: edukację
zdrowotną, usprawnianie ruchowe, niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne
konsultacje lekarskie, zapewnienie wyżywienia wraz z ograniczeniem bariery dojazdu - bezpłatny
transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do
miejsca zamieszkania ( Wnioskodawca zakłada dowóz dla 50% uczestników).
4. W przypadku osób z niepełnosprawnościami Wnioskodawca uruchomi mechanizm racjonalnych
usprawnień.
5. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które na dzień składania formularza
Uczestnika projektu spełniają łącznie następujące kryteria formalne:
- są mieszkańcami powiatu kłobuckiego,

a.
b.
c.
d.
e.
f.

- osoby niesamodzielne +65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod
opieką POZ i AOS, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lek. i pielęgni. realizowanego w
trybie stacj. - weryfikacja na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza
udzielającego świadczeń w szpitalu – (Zał. nr 1 do Regulaminu)
-ze skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów ( Zał. Nr 2 do Regulaminu)
–K/M bezpośrednio po przebytej hospit., których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgni.,
nadzoru nad terapią farmak., komplek. działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej
niesamodzielności oraz wsparcia i eduk. zdrow., a także doradztwa w zakresie org. opieki i leczenia
os. niesamodzielnej
–K/M, którym w okresie ostatnich 12m-c udzielone zostały świad. zdrow. z zakresu lecz. szpit.
Ze wzgl. na charakter opieki świad. w DDOM ze wsparcia wyłączone będą os. korzystające ze świad.
opieki zdrow. z zakresu świad. pielęgn. i opieku. w ramach opieki długoter., opieki paliat. i hospicyjnej
oraz rehab. i lecz., w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacj.
- mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2016.1793 j.t. z dnia 2016.11.02 z późn. zm.) weryfikacja na podstawie dokumentu uprawniającego do ubezpieczenia i/lub w systemie EWUŚ oraz
oświadczenia – (Zał. nr 3 do Regulaminu),
- nie są wyłączone z możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia – ( Załącznik nr 3 do Regulaminu) ,
- dostarczą wszystkie wymagane w Regulaminie dokumenty rekrutacyjne.
6. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest na stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl oraz w
miejscu realizacji projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku w Zakładzie
Rehabilitacji ZOZ Kłobuck, ul. 11 listopada 5 E.
7. Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest pocztą tradycyjną, osobiście w siedzibie DDOM w
Kłobucku w Zakładzie Rehabilitacji ul. 11 listopada 5E w Kłobucku, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz
za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej w formie skanu na adres Kierownika zespołu
terapeutycznego: upabis@zozklobuck.com.pl
8. Os. odpowiedzialnymi za proces oceny i kwalifikacji dokumentów osób zgłaszających się do proj.
będą Kierownik Zespołu Terapeutycznego, fizjote. i os. wyznaczona do realizacji projektu . Lekarz
DDOM będzie miał prawo wezwać pacj. na wizytę kwalif. celem weryfikacji słuszności skierowania
pacj. do pobytu w DDOM.
9. Utworzona zostanie lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista
rezerwowa utworzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń poszczególnych osób do projektu. W
przypadku zwolnienia się miejsca w DDOM w Kłobucku, do wsparcia kierowane są osoby z
listy rezerwowej zgodnie z kolejnością zgłoszeń z zachowaniem odpowiedniej proporcji kobiet i
mężczyzn oraz procentowego udziału w projekcie osób powyżej 65 roku życia - zgodnie z § 4
punkt 2. W procesie rekrutacji nie będą stosowane żadne dodatkowe kryteria pierwszeństwa –
zostanie zachowana zasada równości szans i niedyskryminacji.
10. Nabór Uczestników ma charakter ciągły. Rozpoczyna się z datą rozpoczęcia rejestracji
Uczestników tj. od 1 lutego 2020 r. i trwa do 30 listopada 2021 r.
11. Osoby zgłaszające chęć wzięcia udziału w Projekcie muszą dostarczyć następujące dokumenty:
dowód tożsamości (do wglądu)
kopię dokumentu potwierdzającego datę ostatniej hospitalizacji (wypis ze szpitala),
skierowanie do DDOM w Kłobucku– Załącznik nr 1 do Regulaminu,
kartę oceny świadczeniodawcy kierowanego do DDOM (skala Barthel) – Załącznik nr 2 do
Regulaminu,
oświadczenie o braku wykluczenia – Załącznik nr 3 do Regulaminu,
formularz zgłoszeniowy do Projektu– Załącznik nr 4 do Regulaminu.
12. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej
w pierwszym dniu wsparcia:
a) deklarację uczestnika projektu - Załącznik nr 5 do Regulaminu,

b) oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych - Załącznik nr 6 do Regulaminu.
14. Wymienione w § 4 ust. 11 lit. e oraz ust. 12 dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym,
czytelnym podpisem Uczestnika wraz z datą ich wypełnienia.
15. Niedostarczenie wymienionych w § 4 ust. 11 i 12 dokumentów w wyznaczonym terminie będzie
skutkowało wykreśleniem Uczestnika z Projektu. W zaistniałej sytuacji do Projektu zostanie
zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
16. W uzasadnionych przypadkach, Realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność
danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach przez:
a) sprawdzenie ich w odpowiednich instytucjach lub,
b) zobowiązanie uczestników do przedłożenia stosownych dokumentów.
17. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność DDOM w Kłobucku.
18. Dokumentacja rekrutacyjna przetwarzana jest i przechowywana z poszanowaniem postanowień
zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia
2016.06.28 z późn. zm.).
§5
Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić z ważnej przyczyny
i wymaga pisemnego uzasadnienia, także w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego
realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
2. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Uczestnik może zostać obciążony kosztami
uczestnictwa w Projekcie.
3. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Projekcie przed otrzymaniem wsparcia lub
w trakcie jego trwania, w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników osobę w przypadku:
a. rażącego naruszenia postanowień wewnętrznego Regulaminu DDOM w Kłobucku,
b. nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 3 dni,
c. stwierdzenia przez personel DDOM w Kłobucku, że uczestnik projektu znajduje się w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu.
§6
Zasady uczestnictwa w Projekcie
1. Za udział w projekcie, a tym samym korzystanie ze świadczeń DDOM w Kłobucku Uczestnicy
Projektu nie ponoszą kosztów. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Czas trwania pobytu w DDOM w Kłobucku będzie ustalany indywidualnie przez Zespół
Terapeutyczny z zastrzeżeniem, iż nie może być krótszy niż 30 dni roboczych ani dłuższy niż 120 dni
roboczych, z wyłączeniem punktu nr 3.
3. Pobyt może zostać skrócony z założonych min. 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji
Uczestnika, przedstawionej w formie pisemnej oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia,
wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne,
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne).
4. W pierwszym miesiącu pacj. przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu
przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość
udzielanych świad. może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywi. każdego
pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie. Przez pierwszy
miesiąc pobytu, pacjenci pozostają w DDOM przez 5 dni w tygodniu, 8-10 godzin dziennie.
5. Oferta DDOM-u będzie zgodna ze Standardem i będzie obejmować: terapię pielęgniarską, terapię
rehabilitacyjną i fizjoterapeutyczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, terapię zaję.,

doradztwo diete. (stosowanie właściwej diety, łączenia i przyjmowania leków, dobór odpowiednich
wyrobów med.).
6. Czas między świad. medy., pacj. DDOM mają zagospodarowany poprzez możliwość korzystania z
kącika bibli., tele, bądź odpoczynku (specj. przygotowane pomie. z miejscami leżącymi). Będą też
zapraszani goście specjalni. Dla każdego z pacj. tworzony jest indywi plan opieki dostosowany do jego
potrzeb. DDOM pełnią również funkcję terape. I eduk.
7. Pacjentom zapewnia się także wykonanie niezbędnych badań diagn. oraz specj. konsultacje leka.,
wykonywane po przygotowaniu odpowiedniego uzasadnienia przez zespół terapeutyczny badań typu
USG i RTG, specj. wizycie leka., wykaz badań, które mogą być wykonane w DDOM (w przypadku, gdy
nie były wykonane u pacj. przed przyjęciem), a znajomość wyników jest niezbędna do
przeprowadzenia Całościowej Oceny Geriatrycznej.
8. W ciągu trzech dni od przyjęcia do DDOM, zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności pacj.,
a w przypadku osób powyżej 65r.ż. dokonywana jest także całościowa ocena geriatryczna, podobnie
jak w przypadku świa. gwarant. z koszyka NFZ. Diagnoza składa się z oceny czynnościowej, fizycznej
oraz oceny stanu umysłowego. Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest ocena rezultatów
podjętych działań.
§7
Zakres świadczeń udzielanych w DDOM w Kłobucku
1. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją
terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.
Oferta DDOM-u będzie zgodna ze Standardem i będzie obejmować: terapię pielęgniarską, terapię
rehabilitacyjną i fizjoterapeutyczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, terapię zaję.,
doradztwo dietetyczne. (stosowanie właściwej diety, łączenia i przyjmowania leków, dobór
odpowiednich wyrobów med.).
2. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń, w razie pilnej potrzeby oraz w zależności
od wskazania medycznego Uczestnikowi Projektu zapewnia się niezbędne badania diagnostyczne
oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.
3. Pacjentom zapewnia się także wykonanie niezbędnych badań diagn. oraz specj. konsultacje leka.,
wykonywane po przygotowaniu odpowiedniego uzasadnienia przez zespół terapeutyczny badań typu
USG i RTG, specj. wizycie leka., wykaz badań, które mogą być wykonane w DDOM (w przypadku, gdy
nie były wykonane u pacj. przed przyjęciem), a znajomość wyników jest niezbędna do
przeprowadzenia Całościowej Oceny Geriatrycznej.
4. Poza świadczeniami opieki zdrowotnej Uczestnikom Projektu zapewnione zostanie odpowiednie
do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na
zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie
potrzeby bezpłatny transport.
5. Większość świadczeń udzielanych w ramach projektu będzie realizowana w specjalnie
wydzielonych pomieszczeniach przeznaczonych dla jego Uczestników. Konsultacje lekarskie,
dietetyczne, psychologiczne oraz zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w pomieszczeniach
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

§8
Postanowienia końcowe
1. Realizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych
dotyczących realizacji Projektu.
2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów
programowych dotyczących realizacji Projektu.
3. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia
jego zatwierdzenia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Dyrekcję ZOZ Kłobuck.
5. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym
Regulaminem, pozostaje w gestii Realizatora.

Zał nr 1- skierowanie do DDOM
Zał nr 2- karta oceny do DDOM ( skala Barthel)
Zał nr 3- oświadczenie o braku wykluczenia
Zał nr 4- formularz zgłoszeniowy
Zał nr 5- deklaracje uczestnika projektu
Zał nr 6- oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych

