


Pobyt pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny i może trwać od 30 do 

120 dni. 

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej Pacjent składa w Kancelarii Szpitala 

lub wysyła pocztą na adres: SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła li; ul. Daleka 11; 05-825 

Grodzisk Mazowiecki lub email sekretariat@szpitalzachodni.pl. 

Kwalifikację pacjenta do Dziennego Domu Opieki 

Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, który wyznacza 

pacjenta w Dziennym Domu Opieki Medycznej. 

Medycznej przeprowadza 

termin rozpoczęcia pobytu 

Zakres pracy Dziennego Domu Opieki Medycznej określa regulamin organizacyjny (w 

załączeniu). 

Szczegółowych informacji dotyczących działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej w 

Szpitalu Zachodnim udzieli w godz. 9.00 - 15.00. 

1. Katarzyna Rymuszka telefon 22 755 9111

2. Małgorzata Chajneta telefon 668 183 461

Zachęcam lekarzy do korzystania z oferty DDOM dla dobra pacjentów. 









W przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym - lekarz 

ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu. 

Wzór skierowania stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

Ili. Czas trwania pobytu w DDOM 

Zespół Terapeutyczny ustala czas trwania pobytu pacjenta w DDOM i nie może być on 

krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony 

z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku 

pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego hospitalizacji szpitalnej oraz całodobowe 

inne niż szpitalne. 

W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywają w DDOM przez 5 dni w tygodniu przez 

8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia liczba i częstotliwość 

udzielonych świadczeń może być stopniowo zmniejszona w zależności od potrzeb 

indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 

4 godziny dziennie. 

Świadczenia zdrowotne udzielane są w trakcie pobytu pacjenta w DDOM najpóźniej 

w trzecim dniu po przyjęciu pacjenta. 

IV. Czas pracy DDOM.

Dzienny Dom Opieki Medycznej działa przez cały rok, we wszystkie robocze dni tygodnia

od godziny 8°0 - 16°0.

V. Zadania Zespołu Terapeutycznego.

Ocenę sprawności funkcjonowania w zakresie podstawowych i złożonych czynności

życiowych, ocenę odżywiania, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego,

w zależności od potrzeb - również innych obszarów dokonuje wielodyscyplinarny Zespół

Terapeutyczny w składzie:

- Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

- Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii,

Pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, psycholog, dietetyk, opiekun

medyczny,

Dla każdego pacjenta, na podstawie przeprowadzonej całościowej oceny Zespół

Terapeutyczny przygotowuje indywidualny plan terapii a na koniec każdego miesiąca

Zespół dokonuje oceny rezultatów podjętych działań.

Przed wypisaniem pacjenta Zespół Terapeutyczny dokonuje ponownej oceny stanu

zdrowia pacjenta.

Wzór oceny stanu zdrowia pacjenta stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

VI. Zakres świadczeń udzielanych w DDOM.

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM

należą:
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