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REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ 
w Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o.  

z siedzibą w Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica 
 

Rozdział 1  

Postanowienia Ogólne 

 

§1 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) w 
Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. w Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie 
DDOM w Drożdżówce” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 
Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie 
dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. UMOWA NR: RPMA.09.02.02-14-d530/19-00. 

 

§2 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

1. Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. – należy przez to rozumieć Kaśmin Dom Seniora Spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drożdżówce 5a, 05-332 Siennica 

2. DDOM – należy przez to rozumieć Dzienny Dom Opieki Medycznej 

3. Zespół terapeutyczny – zespół powołany do kompleksowej opieki nad osobami 

zakwalifikowanymi do DDOM 

 

 

 

mailto:ddom@kasmin.pl


Projekt: „Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie DDOM w Drożdżówce”  
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. UMOWA NR: RPMA.09.02.02-14-d530/19-00. 

Biuro Projektu: Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica,  
email: ddom@kasmin.pl, www.kasmin.pl 

 

Strona 2 z 6 

Rozdział 2  

Charakter formalnoprawny 

 

§3 

1. DDOM jest wyodrębnioną komórką organizacyjną Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. 

(zarejestrowaną jako VIII część kodu resortowego – 2800 Ośrodek Opieki medycznej 

dzienny, charakteryzującą specjalność komórki organizacyjnej realizującej 

świadczenia opieki zdrowotnej projektu) 

2. Siedzibą DDOM jest budynek B Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. 

3. DDOM jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych z 

tego 66 to kobiety, 50 mężczyźni, 58 w wieku powyżej 65 lat – mieszkańców z 7 

powiatów tj. powiatu mińskiego oraz powiatów sąsiadujących: garwoliński, otwocki, 

węgrowski, wołomiński, grójecki i siedlecki z czego min. 50%   będą to osoby w wieku 

powyżej 65 lat. 

 

Rozdział 3  

 

§4 

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

tj od. 06.08.2021r.  do 31.12.2023r. 

2. DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, przez 8 godzin dziennie 

tj. od godziny 8.00 do 16.00 

3. DDOM dysponuje 25 miejscami  

4. DDOM kieruje kierownik zespołu terapeutycznego 

5. Zespół terapeutyczny tworzą: 

a) Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego, 

b) Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

mailto:ddom@kasmin.pl


Projekt: „Zwiększenie dostępności do dziennych form opieki zdrowotnej poprzez utworzenie DDOM w Drożdżówce”  
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej. Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. UMOWA NR: RPMA.09.02.02-14-d530/19-00. 

Biuro Projektu: Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o. Drożdżówka 5a, 05-332 Siennica,  
email: ddom@kasmin.pl, www.kasmin.pl 

 

Strona 3 z 6 

c) Lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, 

d) Psycholog, 

e) Pielęgniarka, 

f) Fizjoterapeuci, 

g) Opiekunowie medyczni, 

h) Terapeuci zajęciowi, 

 

§5 

DDOM jest przeznaczony dla osób spełniających poniższe kryteria. Zgodnie z nimi osoba 

ubiegająca się o świadczenia w DDOM powinna: 

1. Występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub być bezpośrednio po 

leczeniu szpitalnym lub zakończonej hospitalizacji w okresie ostatnich 12 miesięcy – 

dokumentem weryfikującym będzie karta informacyjna leczenia szpitalnego, 

2. Charakteryzować się stanem zdrowia wskazującym na niesamodzielność, stwierdzoną 

na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego i wykazującą 40-65 punktów 

wg skali Barthel, 

3. Wymagać 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 – weryfikacja na podstawie 

skierowania do DDOM 

4. Posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U.  z 2008r. NR 164, poz 1027, z późn. zm.) – weryfikacja na 

podstawie oświadczenia/dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia lub 

weryfikacja w systemie EWUŚ 

5. Posiadać skierowanie od lekarza oddziału szpitalnego, wydane w dniu wypisu 

pacjenta ze szpitala lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązuje 
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pacjentów po hospitalizacji przebytej w ostatnich 12 miesiącach przed skierowaniem 

do DDOM. 

 

§6 

Ze świadczeń DDOM nie mogą korzystać następujące osoby: 

1. Osoby korzystające aktualnie ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach 

opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, 

2. Osoby korzystające aktualnie z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 

(hospitalizacja) lub ośrodka (oddziału) rehabilitacji dziennej, 

3. Osoby z zaawansowanymi chorobami natury psychicznej oraz uzależnieni od alkoholu 

i narkotyków 

Wyżej wymienione kryteria wyłączające podlegają weryfikacji na podstawie okazanego przez 

pacjenta oświadczenia zgodnie ze wzorem umieszczonym w załączniku nr 3 

 

§7 

Tryb kierowania i zasady kwalifikowania 

 

1. Przyjęcie do DDOM odbywa się na podstawie skierowania (załącznik nr 1) 

wystawionego przez lekarza oddziału szpitalnego w dniu wypisu lub lekarza POZ oraz 

karty oceny stanu klinicznego, sporządzonej z zastosowaniem skali samodzielności 

(skala Barthel – załącznik nr 2) 

2. Ostateczną kwalifikację do uczestnictwa w zajęciach DDOM przeprowadza zespół 

terapeutyczny w oparciu o kryteria wymienione w § 5 i § 6. 
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§8 

Czas pobytu w DDOM 

 

1. Czas trwania pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie 

jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych, 

2. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji 

pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji 

świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (hospitalizacja) 

3. Przez pierwsze 30 dni pobytu pacjent będzie korzystał ze świadczeń realizowanych w 

DDOM w wymiarze 8 godzin dziennie. W miarę poprawy stanu zdrowia i 

samodzielności, czas udzielania świadczeń zdrowotnych może zostać skrócony do 4 

godzin dziennie. 

 

§9 

Zasady i zakres udzielania świadczeń w DDOM 

 

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

usprawnienia w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do 

podstawowych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach ośrodka należą: 

a) Pełna ocena geriatryczna, 

b) Ocena funkcjonalna narządu ruchu, 

c) Ocena funkcji poznawczych, 

d) Opieka pielęgniarska, 

e) Edukacja z zakresu samoopieki i samopielęgnacji, 

f) Doradztwo w wyborze odpowiednich wyrobów medycznych, 

g) Usprawnianie ruchowe, fizjoterapia, 

h) Terapia zajęciowa, 
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i) Przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki poprzez 

działania edukacyjne, 

j) Zapewnienie w koniecznym zakresie niezbędnych badań i konsultacji 

lekarskich uzasadnionych zleceniem realizacji przez zespół terapeutyczny. 

2. Pacjenci mają zapewnione wyżywienie całodzienne dostosowane do potrzeb 

świadczeniobiorcy. 

3. W uzasadnionych przypadkach, stwierdzonych przez zespół terapeutyczny bezpłatny 

transport z miejsca zamieszkania do DDOM i z powrotem do miejsca zamieszkania.  

 

§10 

Przyjmowanie do DDOM odbywa się na zasadach opisanych w Zasadach rekrutacji do 

DDOM Kaśmin Dom Seniora sp. z o.o.  stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

 

Do spraw organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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