
ABC pomocy świadczonej przez DDOM 
 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z wyzwań z jakimi na co dzień mierzą 

się opiekunowie osób starszych, do czasu kiedy nagle trzeba zająć się ciężko 

chorującą bliską nam osobą. Miłość i więź do niesamodzielnego ojca, matki, 

babci czy cioci w wielu przypadkach okazuje się być niewystarczająca, bo by 

odpowiednio zająć się chorym należy wykazywać się odpowiednimi 

umiejętnościami. Te najczęściej nabywa się już bezpośrednio w kontakcie z 

pacjentem. Taka sytuacja powoduje wiele emocji i poczucie, że nie damy rady. 

Dzienny Dom Opieki Medycznej (zwany dalej DDOM) jest brakującym ogniwem 

w pomocy nad osobą chorą, niesamodzielną. Przychodzi z pomocą aby zadbać o 

Naszych Najbliższych i otoczyć Ich fachową i kompleksową opieką medyczną.  

 

 
 

Projekt ten jest także właściwy z innego punktu widzenia – zmniejszenia 

pandemii XXI wieku – jakim jest samotność. Przywraca poczucie podmiotowości 

oraz społeczności. Nadaje sens spotykania z innymi rówieśnikami czy też 

osobami, które także potrzebują pomocnej dłoni 



Czym jest DDOM? 
 

Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) zapewnia specjalistyczne 

wsparcie medyczne dla pacjentów przewlekle chorych, osób zależnych i 

niesamodzielnych które ukończyły 65 rok życia.  Korzystający ze świadczeń 

pacjenci i ich rodziny otrzymują profesjonalne wsparcie w radzeniu sobie z 

następstwami ciężkiej hospitalizacji, chorób wieku podeszłego i innych 

schorzeń.  

W ramach DDOM realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z 

kontynuacją dotychczasowej terapii i procesem usprawniania w zakresie 

funkcjonalnym w środowisku i najbliższym otoczeniu pacjenta. W ramach 

projektu zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. 

W zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych projektu może to być 

opieka w ramach miesięcznych, tygodniowych lub dziennych pakietów 

świadczeń, realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w 

Dziennym Domu Opieki Medycznej w Centrum Medycznym Sir Med lub 

bezpośrednio w domu pacjenta.  Świadczenia w DDOM oraz wizyty 

specjalistów w domu pacjenta, prowadzone są przez doświadczony zespół, w 

tym lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta.  

 

 

 

 



Do podstawowego zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach 

DDOM należą: 

o opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca 

samoopieki i samopielęgnacji; 

o doradztwo w doborze odpowiedniego zaopatrzenia medycznego; 

o usprawnianie ruchowe; 

o stymulacja procesów poznawczych; 

o terapia zajęciowa; 

o edukacja i przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do 

kontynuacji samodzielnej opieki; 

o w sytuacji koniecznej do realizacji wyżej wymienionych zadań, 

również badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje 

lekarskie. 

 

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej osoba zakwalifikowana do uczestnictwa 

w projekcie ma prawo do korzystania z bezpłatnego transportu do DDOM i 

powrotu do miejsca zamieszkania. Dodatkowo, pacjenci mają zapewnione 

odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie oraz prowadzone są zajęcia 

pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi 

świadczeniami zdrowotnymi. 

 

 

 

 



Ze świadczeń DDOM mogą skorzystać osoby spełniające łącznie następujące 

warunki: 

o osoby są mieszkańcami subregionu inowrocławskiego (pow.: 

inowrocławski, mogileński i żniński), w szczególności w wieku 

powyżej 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu 

tożsamości oraz oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania 

zawartego w formularzu zgłoszeniowym), 

o zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po 

przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy 

korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego 

(weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala), 

o ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na 

podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali 

Barthel: 40-65 punktów), 

o nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM 

(wyłączenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki 

długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji 

leczniczej - oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest 

zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja 

na podstawie składanego oświadczenia), 

o wymagają 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 wydanego przez lekarza POZ lub lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu). 

 



Wymagane dokumenty rekrutacyjne obejmują: 

o formularz zgłoszeniowy;  

o kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 

miesięcy przed datą przystąpienia do projektu; 

o skierowanie do DDOM (oryginał); 

o ocenę świadczeniobiorcy według skali Barthel (oryginał);  

o oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług 

dziennego domu opieki medycznej oraz oświadczenie o posiadaniu 

prawa 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. z 2008 r. Nr 164, 

poz. 1027, z późn. zm.). 

Wzory wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej 

Organizatora www.sirmed.pl 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod 

numerem telefonu +45 603 882 808, e-mail: rejestracja@sirmed.pl  

 

 

 

 

 

 



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) 

Poniżej odpowiedź na trzy najczęściej zadawane pytania: 

1. Czego można spodziewać się w pracy z pielęgniarką w ramach projektu? 

Pielęgniarka w ramach współpracy z pacjentem i jego rodziną realizuje zadania polegające na 

diagnostyce, edukacji, przeprowadzeniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych. Dużą 

część pracy poświęcona jest edukacja pacjenta i opiekuna w zakresie samoopieki w życiu z 

chorobą i niepełnosprawnością. Wspólne ustalenie planu opieki na podstawie indywidualnej 

oceny stanu zdrowia pozwala na dalszą, niezależną opiekę rodziny nad osobą chorą po 

zakończeniu projektu. 

2. Jak wygląda dzień z pracy z pacjentem w DDOMu? 

Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie 

przez zespół terapeutyczny. Pacjent jest zobowiązany do korzystania ze świadczeń w sposób 

ciągły. W ramach DDOM realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z 

kontynuacją dotychczasowej terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym w 

środowisku i najbliższym otoczeniu pacjenta po zakończeniu projektu. Pacjent ma prawo do 

korzystania z bezpłatnego transportu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania. 

Uczestnicy projektu otrzymują wyżywienie dostosowane do ich stanu zdrowia.  

 

 

 

KONTAKT 
 

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o. 

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133 

+45 603 882 808 

52 / 355 79 00     52 / 355 79 16 

mail: rejestracja@sirmed.pl 

 

 



OPIEKA LEKARSKA 
 

 W ramach pobytu w Dziennym Domie Opieki Medycznej (DDOM) 

prowadzonym w Centrum Medycznym SIR MED. Sp. z o.o. w Inowrocławiu 

każdy podopieczny ma zagwarantowaną najwyższej jakości dostosowaną do 

aktualnego stanu zdrowia oraz bieżących potrzeb lekarską opiekę 

specjalistyczną obejmującą: 

• konsultację specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych; 

• konsultację specjalisty z zakresu geriatrii; 

• konsultację specjalisty z zakresu rehabilitacji medycznej. 

 

Każdego tygodnia każdy z uczestników ma możliwość indywidualnej 

konsultacji lekarskiej a także pielęgniarskiej. Ponadto raz w tygodniu (w każdą 

środę) w ramach Centrum Koordynacji odbywają się kwalifikacje nowych 

uczestników, konsylia lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkich 

uczestników projektu, omawianie osiągniętych efektów a także planowanie 

wypisów uczestników z projektu z propozycją kontynuacji dalszego leczenia 

zachowawczego i farmakoterapii. Omawiane są także wyniki badań 

dodatkowych, zaleceń dietetycznych, możliwości farmakoterapii a także postępy 

w zakresie prowadzonej rehabilitacji. 

 

 Kwalifikacje uczestników do Dziennego Domu Opieki Medycznej 

odbywają się w sposób ciągły na podstawie dostarczonej przez pacjenta lub jego 

rodzinę stosownych dokumentów. Bardzo istotną kwestią w procesie 

kwalifikacji pozostaje dotychczasowa dokumentacja medyczna z przebiegu 

choroby a także stosowanego leczenia farmakologicznego. Pozwala ona na 

właściwe dobranie adekwatnej względem wywiadu historii choroby dalszej 



opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz dobór właściwych ćwiczeń 

rehabilitacyjnych. 

 

 Podczas pierwszego spotkania konsylium lekarskiego każdy uczestnik 

projektu zlecone ma pełen pakiet badań laboratoryjnych oceniających aktualny 

stan zdrowia pacjenta. W pakiecie tym znajduje się: 

• badanie ogólne moczu – w kierunku ewentualnych chorób nerek; 

• morfologia (pełna) – w kierunku ewentualnych chorób układu 

krwiotwórczego, ale przede wszystkim toczącego się procesu zapalnego, 

niedokrwistości oraz zaburzeń krzepnięcia; 

• OB – w kierunku występowania ewentualnego przewlekłego stanu 

zapalnego; 

• INR – opcjonalnie u osób przyjmujących leczenie przeciwkrzepliwe; 

• AlAT, AspAT, bilirubina – w kierunku ewentualnych chorób wątroby; 

• amylaza – w kierunku ewentualnej choroby trzustki; 

• cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy – w kierunku zaburzeń 

gospodarki lipidowej stanowiącej wykładnik procesu miażdżycowego; 

• glukoza, HbA1c – w kierunku zaburzeń gospodarki węglowodanowej – 

cukrzycy i stanu przedcukrzycowego – a u chorych na cukrzycę – jako 

element monitorowania stosowanej terapii; 

• kreatynina, kwas moczowy, sód, potas – w kierunku ewentualnych 

chorób nerek oraz zaburzeń elektrolitowych; 

• TSH – w kierunku występowania chorób tarczycy; 

• PSA – w grupie mężczyzn – jako ocena ewentualnego powiększenia 

gruczołu krokowego. 

 

Inne badania laboratoryjne zlecane są w zależności od potrzeb oraz stanu 

zdrowia danego pacjenta a także jego wywiadu chorobowego.  



 

 Po uzyskaniu wyników badań ich rezultaty są niezwłoczne omawiane z 

poszczególnym uczestnikiem projektu. Wówczas każda osoba otrzymuje 

szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania – rozszerzenia panelu 

badań, wdrożenia leczenia czy też regularnego monitorowania. Każdy pacjent 

otrzymuje wyciąg wyników uzyskanych analiz w celu przechowywania ich w 

indywidulanej dokumentacji medycznej. 
 

KONSULTACJA Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 
 

 
 

Konsultacja z zakresu chorób wewnętrznych obejmuje przede wszystkim: 

• wywiad chorobowy – obejmujący przebieg schorzenia podstawowego 

oraz chorób współistniejących, pobyty w szpitalu, przebyte zabiegi 

operacyjne a także stosowane leczenie farmakologiczne; 

• badanie fizykalne – obejmujące pomiar ciśnienia tętniczego i częstości 

akcji serca, a także czynność układu sercowo-naczyniowego, układu 

oddechowego, narządów jamy brzusznej, a także układu ruchu; 

• interpretację wyników badań dodatkowych – zapisu EKG, wyników 

badań laboratoryjnych, wyników badań obrazowych i innych; 

• zalecenia odnośnie dalszego leczenia, stosowania diety oraz 

ewentualnych konieczności modyfikacji farmakoterapii. 

 



 
 

 

 



KONSULTACJA Z ZAKRESU GERIATRII 
 

Specjalista z zakresu geriatrii zajmuje się problemami zdrowotnymi 

pacjentami w starszym wieku – zwyczajowo przyjęte – po 65 roku życia. 
 

 
 

Konsultacja z zakresu geriatrii obejmuje przede wszystkim: 

• wywiad chorobowy – obejmujący przebieg schorzenia podstawowego 

oraz chorób współistniejących, pobyty w szpitalu, przebyte zabiegi 

operacyjne a także stosowane leczenie farmakologiczne; 

• badanie fizykalne – obejmujące pomiar ciśnienia tętniczego i częstości 

akcji serca, a także czynność układu sercowo-naczyniowego, układu 

oddechowego, narządów jamy brzusznej, a także układu ruchu; 

• wykonanie testów wykorzystywanych w ocenie czynności poznawczych 

(tj.: pamięć, orientacja, mowa, pisanie, komunikowanie się); 

• zalecenia odnośnie dalszego leczenia, stosowania diety oraz 

ewentualnych konieczności modyfikacji farmakoterapii. 

 

Jednym z podstawowych narządzi wykorzystywanych w geriatrii jest tak zwany 

test MINIMENTAL w skład, którego wchodzi tzw. test zegara. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



KONSULTACJA Z ZAKRESU REHABILITACJI MEDYCZNEJ 
 

Specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej – proponuje, zleca a następnie 

nadzoruje proces ćwiczeń rehabilitacyjnych – usprawniających funkcję całego 

organizmu pod względem motorycznym. 

 

Słowem w zdrowym ciele… 

…zdrowy duch. 

 
 

Konsultacja z zakresu rehabilitacji medycznej obejmuje przede wszystkim: 

• wywiad chorobowy – obejmujący przebieg schorzenia narządu ruchu oraz 

jego dysfunkcję; 

• badanie fizykalne – obejmujące zakres ruchów biernych i czynnych w 

poszczególnych stawach; 

• wykonanie testów sprawnościowych; 

• zalecenia odnośnie stosownych ćwiczeń rehabilitacyjnych i 

usprawniających; 

• zaopatrzenia w stosowne środki zaopatrzenia ortopedycznego. 

 
 

 



 
 



 
 

 


