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ZAPRASZAMY 

OSOBY KTÓRE WYMAGAJĄ CODZIENNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 

DO BEZPŁATNEGO POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ  

w Ciechanowie ul. Armii Krajowej 18A  

Planowane uruchomienie DDOM w Ciechanowie – 01.04.2022 

DLA KOGO WSPARCIE? 

Wsparcie przeznaczone jest dla osób starszych (w tym po 65 roku życia), które jednocześnie: 
- posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
- są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały im udzielone 
świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego; 
- są niesamodzielne tj. w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40 – 65 punktów (oceny dokonuje 
lekarz kierujący do DDOM); 
- pochodzą z powiatów ciechanowskiego, przasnyskiego, makowskiego. 

 

CO ZAPEWNIAMY? 

Bezpłatną dzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 świadczoną przez 
profesjonalny zespół terapeutyczny DDOM w Ciechanowie, zgodnie ze standardem DDOM określonym 
przez Ministerstwo Zdrowia w tym m.in.: 

- opiekę pielęgniarską i wsparcie opiekunów medycznych, 
- kompleksową rehabilitację i terapią zajęciową, 
- konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej, 
- opiekę psychologiczną i logopedyczną a także porady dietetyka, 
- edukację dla pacjentów w zakresie samoopieki i samopielęgnacji, 
- bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do / z DDOM, 
- wsparcie edukacyjne dla rodzin/opiekunów naszych pacjentów, 
- badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne. 

 
 

 

JAK SKORZYSTAĆ? 

Trzeba złożyć do biura projektu DDOM w Ciechanowie skierowanie oraz kartę oceny stanu klinicznego 
(dokumenty powinny być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - POZ lub lekarza       w 
szpitalu) i dodatkowo deklarację uczestnictwa w projekcie i wypis ze szpitala. Wzory wszystkich 
dokumentów dostępne są na naszej stronie www.arnica.pl  zakładce DDOM lub w biurze projektu. 

 
Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń 

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPARCIA DOSTĘPNE SĄ: 
- w biurze projektu DDOM w Ciechanowie przy ul. Gruduskiej 50 w Ciechanowie, 

- pod numerem telefonu: 797 715 623 

- na naszej stronie internetowej www.arnica.pl  w zakładce DDOM 
 
 
 

 

http://www.arnica.pl/
http://www.arnica.pl/
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Do Projektu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie mogą być przyjęci: 
● Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga: 

• wzmożonej opieki pielęgniarskiej, 

• nadzoru nad terapią farmakologiczną, 

• kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności, 

• wsparcia i edukacji zdrowotnej, 

• doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej; 

● Pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania: 

• w najbliższym czasie, 

• lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia 

szpitalnego. 

Wsparcie projektu skierowane jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego, 
przasnyskiego, makowskiego, spełniających minimum trzy konieczne warunki: 

● posiadają oceną stanu samodzielności w skali Barthel’a od 40 do 65 punktów; 

● niesamodzielnych lecz nie wymagających całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w 

trybie stacjonarnym, 

● których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką: podstawowej opieki zdrowotnej i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

 

Warunki wykluczenia z przyjęcia do projektu DDOM, to osoby: 
● nieubezpieczone zdrowotnie w NFZ; 

● objęte opieką pielęgniarską lub opiekuńczą w ramach opieki długoterminowej, 

● objęte opieką paliatywną lub hospicyjną; 

● z zaawansowaną chorobą psychiczną; 

● objęte leczeniem uzależnień; 

● objęte rehabilitacją leczniczą: 

● w ośrodkach dziennych, 

● w zakładach stacjonarnych. 

Świadczenia w projekcie DDOM udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan  
zdrowia: 

● świadczeń pielęgnacyjnych, 

● opiekuńczych, 

● rehabilitacyjnych, 

● kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, 

● którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PROJEKTU 
DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ w Ciechanowie. 

Projekt realizowany jest przez Arnica Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna w terminie 01.10.2021 – 30.09.2023. 
[w skrócie zwany dalej : projekt DDOM] 

UWAGA dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego: 
Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające 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. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). 


