DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

ZACISZE
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 86
32-300 Olkusz
Telefon: 32 706 56 57
ddom.zacisze.olkusz.pl
ddom@zacisze.olkusz.pl
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy "Zacisze" Pielęgniarki i Położne Ewa Stanek,
Bożena Mitka Spółka Partnerska z siedzibą w Zimnodół 51 32-300 Olkusz
realizuje projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej "ZACISZE"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –
2020 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-10-01 - 2021-09-30
Wsparcie skierowane jest do osób z terenu miasta i gminy Olkusz,
w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na
pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają
całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie
stacjonarnym.

DO PLACÓWKI PRZYJMOWANI BĘDĄ:

pacjenci bezpośrednio po pobycie w szpitalu oraz pacjenci, którzy
w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z leczenia szpitalnego

pacjenci, u których występuje ryzyko pobytu w szpitalu w najbliższym
czasie
Pacjenci kwalifikujący się do objęcia opieką to osoby, które otrzymały ocenę
w skali Barthel (ocena samodzielności) na poziomie 40-65 punktów, a ich 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.
CZAS TRWANIA POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
Czas trwania pobytu będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny
i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.
Pacjentów otoczy opieką zespół terapeutyczny składajacy się z lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji, psychologa,
logopedy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeuty zajęciowego i opiekunek
medycznych.
W
placówce można będzie korzystać z usprawniania
w wyposażonych w sprzęt rehabilitacyjny gabinetach
oraz z wielu form
terapii zajęciowej, w tym: muzykoterapii, terapii ruchem, biblioterapii oraz
arteterapii. W dziennym domu opieki medycznej będzie mogło przebywać
równocześnie 21 pacjentów. Pobyt w placówce jest nieodpłatny.
WIĘCEJ INFORMACJI:
 Tel. 606 114 901
 ddom@zacisze.olkusz.pl
 Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy “ZACISZE” Zimnodół 51
32-300 Olkusz, tel. 32 64 27 314
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdziecie
Państwo na stronie internetowej:
http://ddom.zacisze.olkusz.pl/

