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Regulamin pobytu w Ośrodku 

 

1. Realizację zadań z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi zapewnia zespół w składzie: 

a) pielęgniarki,  

b) opiekuni medyczni, 

c) psycholog, 

d) coach, 

f)) doradca wsparcia, 

g) pracownik socjalny, 

h) lekarz, 

i) rehabilitant, 

j) animator czasu wolnego.   

 

2. Zakres usług świadczonych wobec osoby niesamodzielnej w ośrodku: 

a) zapewnienie odpowiedniej opieki i pielęgnacji , 

b) wydawanie posiłków i karmienie osób niesamodzielnych,  

c) ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,   

d) prowadzenie dokumentacji podopiecznych oraz utrzymanie kontaktu z rodzinami podopiecznych, 

e) zajęcia z animatorem czasu wolnego,  

f) wsparcie psychologa,  

g) rehabilitacja w zakresie podstawowym. 

 

3. Osoba niesamodzielna zobowiązana jest do: 

a) przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków oraz utrzymywania diety ustalonej przez lekarza, 

b) przestrzegania przyjętych zasad współżycia pomiędzy osobami niesamodzielnymi oraz pracownikami 

Subregionalnego Centrum, 

c) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00, 

d) przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza oraz wyznaczonym harmonogramem,  

e) zachowania kultury języka oraz zasad grzeczności w stosunku do innych osób, 

f) brania kąpieli minimum 2x w tygodniu i dbania o higienę osobistą, 

g) zachowania trzeźwości. 

 

4. Obowiązkiem opiekuna nieformalnego jest: 

a) dostarczenie niezbędnej dokumentacji medycznej (ostatniej karty informacyjnej z pobytu szpitalnego), 

b) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z personelem Subregionalnego Centrum, a w razie nagłego 

pogorszenia się stanu zdrowia osoby niesamodzielnej do osobistego stawienia się w Subregionalnym Centrum 

lub zapewnienie stawienia się opiekuna zastępczego, 

c) dostarczenie wszystkich potrzebnych przedmiotów zawartych w załączniku nr 3 do Regulaminu rekrutacji i 

udziału w projekcie, 

d) dostarczenie wszystkich niezbędnych, aktualnie przyjmowanych leków i preparatów leczniczych (według 

załącznika nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) w oryginalnych opakowaniach oraz środków 

opatrunkowych w przypadku konieczności wykonywania opatrunków; 

e) w przypadku zaistnienia konieczności podania leku “na receptę” opiekun  nieformalny zobowiązuje się do 

zrealizowania recepty wystawionej przez lekarza z którym Subregionalne Centrum ma podpisaną umowę i 

dostarczenie leku. 
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5. Przyjęcia podopiecznych do Subregionalnego Centrum odbywają się zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem w godzinach  od 8.00 do 16.00.  

6. W przypadku niedopełnienia warunków przyjęcia: niezaopatrzenia w lekarstwa w oryginalnych 

opakowaniach, niezgodnością wykazu leków w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia osoby 

niesamodzielnej z przyjmowanymi lekami, nieoznakowaniu rzeczy osobistych - kierownik zespołu pielęgniarek 

może odmówić przyjęcia osoby niesamodzielnej do ośrodka. 

7. Subregionalne Centrum zapewnia opiekę w formie i w zakresie zbliżonym do opieki domowej zapewniając 

opiekę pielęgniarską, opiekuńczą i kontynuację prowadzonej wcześniej farmakoterapii. 

8. Osoby niesamodzielne podczas pobytu w ośrodku mają zapewnione zakwaterowanie w pokojach dwu- i 

trzyosobowych w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

9. W ramach pobytu Subregionalne Centrum zapewnia wyżywienie składające się co najmniej z pięciu 

posiłków, uwzględniające zalecenia dietetyczne. 

10. Osoby poruszające się spożywają posiłki w pomieszczeniu jadalni. Dla osób leżących posiłki dostarczane 

są do pokoi. 

11. W ramach pobytu Subregionalne Centrum zapewnia pranie usługi prania bielizny osobistej, odzieży, 

bielizny pościelowej i ręczników Podopiecznych, pod warunkiem, że są one odpowiednio oznaczone: BPTAR 

oraz imię i nazwisko osoby niesamodzielnej. 

12. Personel ośrodka w porze nocnej prowadzi obowiązkowe obchody o godzinie 24.00 i 04.00 sprawdzając 

stan zdrowia osób niesamodzielnych. 

13. Odwiedziny Podopiecznych mogą odbywać się: 

- od poniedziałku-piątku w godz. 14:00-17:00 – nie więcej niż jedna osoba na raz;  

- oraz w weekendy. 

 

14. Osoba niesamodzielna może opuścić ośrodek jedynie pod opieką opiekuna. Opiekun nieformalny 

zobowiązuje się do podpisania przepustki, w której deklaruje pełną odpowiedzialność za osobę 

niesamodzielną na czas pobytu poza ośrodkiem oraz jej powrót w tym samym dniu do uzgodnionej godziny.  

 

15. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia osoby niesamodzielnej w trakcie pobytu, zostaje ona skierowana 

do najbliższego oddziału szpitalnego. O tym fakcie bezzwłocznie zostaje poinformowany opiekun osoby 

niesamodzielnej drogą telefoniczną. 

 

16. W przypadku śmierci osoby niesamodzielnej Subregionalne Centrum zobowiązuje się natychmiastowego 

poinformowania opiekuna, a opiekun oświadcza, że niezwłocznie stawi się Subregionalnym Centrum. 

 

17. W sytuacji zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa ze strony osoby niesamodzielnej pozostałych osób 

niesamodzielnych przebywających w Subregionalnym Centrum lub bezpieczeństwa personelu, opiekun 

nieformalny (lub wskazany przez niego opiekun zastępczy) zobowiązuje się do niezwłocznego przybycia na 

wezwanie personelu oraz przejęcia opieki nad osobą niesamodzielną 

 

18. Subregionalne Centrum zabrania się używania w pokojach mieszkalnych kuchenek, piecyków 

elektrycznych, grzałek. 

 

19. Na terenie całego ośrodka Subregionalnego Centrum zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania 

alkoholu. 

 


