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Regulamin opieki zastępczej w środowisku 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Usługa opieki zastępczej w środowisku obejmuje miejsce zamieszkania osoby niesamodzielnej przez 

minimum 3 godziny a maksymalnie 8 godzin dziennie przez 7 kolejnych dni dla jednego uczestnika 

projektu w godzinach od 7.00- 19.00.  

2. Opieka zastępcza w środowisku jest dopasowana do indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej. 

 

§ 2 
Organizacja pracy opiekuna medycznego 

 
Do zakresu świadczeń usługi opieki zastępczej w środowisku należą: 

 
1. Dbanie o stan zdrowia podopiecznego i zaspokajanie jego podstawowych potrzeb. 

2. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wynikających ze stanu zdrowia podopiecznego: 

a) przesłanie łóżka 

b) zmiana bielizny osobistej i pościeli 

c) mycie, kapanie, czesanie i ubieranie podopiecznego 

d) układanie podopiecznego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji 

e) zapobieganie powstawaniu odleżyn 

f) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych 

g) pielęgnacja zlecona przez lekarza 

3. Czynności gospodarcze: 

a) zabezpieczenie posiłków w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego, 

b) karmienie, o ile stan zdrowia wymaga tej czynności, 

c) wyprowadzanie na spacery, 

d) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia, 

e) utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych 

f) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego 

g) pranie bielizny osobistej (dziennej i nocnej) 

 
§ 3 

Obowiązki opiekuna nieformalnego 

 

1.  Dostarczenie niezbędnej dokumentacji w celu sprawowania odpowiedniej opieki nad 

osoba niesamodzielną, 
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2. Pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym z opiekunem medycznym, a w razie nagłego 

pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego osobistego stawienia się w  miejscu 

zamieszkania osoby niesamodzielnej lub zapewnienia stawienia się opiekuna zastępczego, 

3. Przestrzegania wewnętrznych Regulaminów obowiązujących w Subregionalnym Centrum 

4. dostarczenia wszystkich potrzebnych rzeczy niezbędnych do sprawowania opieki nad osobą 

niesamodzielną, 

5. Przejęcia opieki nad osobą niesamodzielną w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy, 

6. W przypadku gdy stan zdrowia osoby niesamodzielnej pogorszy i wymaga hospitalizacji  opiekun 

nieformalny zobowiązuje się do przejęcia opieki nad osobą niesamodzielną, w takim przypadku 

opieka zastępcza w środowisku ulega skróceniu  


