Informujemy, że w dniu 25.07.2016r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podpisał
Umowę z Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu POWR.05.02.00-00-0089/15-00:
Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowie Podlaskim – pomoc osobom
niesamodzielnym poprzez zintensyfikowanie działań w zakresie poprawy jakości życia w
powiecie sokołowskim w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020. Łączna wartość projektu wynosi 1 189 324,30 zł (w tym ze środków europejskich kwota
999 676,30 zł i wkład własny 189 648,00 zł).
Grupą docelową w projekcie są mieszkańcy powiatu sokołowskiego, pacjenci bezpośrednio po
przebytej hospitalizacji, których 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 osoby niesamodzielnej, a także pacjenci, którym w okresie ostatnich 12
miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego - łącznie 90
osób (kobiet i mężczyzn, w tym min. 75% osób pow. 65 r. ż. -68 osób). Są to osoby, 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, którzy w ocenie skalą poziomu
samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Osoby te muszą mieć 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.).
Ze wsparcia wyłączone będą osoby:
1. korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
2. opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub
oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
3. osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest
zaawansowana choroba psychiczna/otępienie starcze lub uzależnienie (korzystające ze
świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

