INFORMATOR DOTYCZĄCY PROJEKTU
DZIENNY ODDZIAŁ GERIATRYCZNY – DRUGA EDYCJA (DOG II)
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Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób powyżej 65 roku
życia, mieszkających w Katowicach lub Sosnowcu, w szczególności samotnie, którzy
są zagrożeni wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i
nieefektywną terapię.
W ramach Projektu realizowane są świadczenia opieki medycznej uzupełnione
usługami teleopieki połączone z kontynuacją terapii i procesem rehabilitacji w
zakresie funkcjonalnym i procesów poznawczych:
o w formie pobytów dziennych, lub
o w formie rehabilitacji geriatrycznej.
DOG II dysponuje 12-stoma miejscami dziennego pobytu oraz 12-stoma miejscami
rehabilitacji geriatrycznej z możliwością zwiększenia liczby miejsc.
Okres realizacji Projektu DOG II to styczeń 2021- marzec 2023.
Wsparcie jest realizowane przez okres do 2 miesięcy – w przypadku pobytów
dziennych min 6 godzin dziennie, w przypadku rehabilitacji geriatrycznej – 90 minut
dziennie.
Świadczenia DOG II są bezpłatne.
DOG II jest prowadzony przy Szpitalu Geriatrycznym im. J. P. II w Katowicach, ul.
Morawa 31.
Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
o są mieszkańcami miast: Katowice lub Sosnowiec, w wieku powyżej 65 roku życia
(weryfikacja na podstawie oświadczenia Uczestnika)
o zamierzają skorzystać ze świadczeń projektu:
▪ z pobytu dziennego (wymagana min. 1 hospitalizacja w ciągu 12 miesięcy,
w tym świadczenie w ramach SOI/IP)
▪ lub z dziennej rehabilitacji geriatrycznej (potwierdzenie obecności dużego
ryzyka występowania upadków).
Warunkiem jest uzyskanie skierowania od lekarza POZ/AOS lub lekarza oddziału
szpitalnego potwierdzającego występowanie choroby przewlekłej/ ryzyko
zagrożenia upadkiem.
o Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność – są osobami potrzebującymi
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (weryfikacja na podstawie oceny
dokonanej przez lekarza kierującego na podstawie skali Barthel: pobyty dzienne
40-65 punktów, dzienna rehabilitacja geriatryczna 65-85 punktów) oraz oceny
stanu psychicznego;
o nie są Osobami wyłączonymi z Projektu w rozumieniu §1 pkt 8 Regulaminu;
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o w zakresie pobytów dziennych - spełniają kryterium funkcjonalne możliwości
dojścia oraz wejścia/wyjścia z samochodu osobowego realizującego transport
z/do DOG;
o w zakresie rehabilitacji geriatrycznej – są w stanie samodzielnie dotrzeć do
miejsca udzielania świadczeń, np. komunikacją miejską;
o wymagają 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 (weryfikacja na
podstawie skierowania do DOG wydanego przez lekarza POZ/AOS lub lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu);
o mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na
podstawie oświadczenia / dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia
i/lub weryfikacja w systemie EWUŚ).
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Rekrutacja uczestników Projektu już się rozpoczęła. Szczegółowe informacje oraz
wzory wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dostępne są:
o na stronie internetowej www.katowice.emc-sa.pl → Wybrane usługi →
Dzienny Oddział Geriatryczny II
o lub w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala): Katowice, ul. Morawa 31.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Kierownik DOG II
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00
Magdalena Kot, tel.:661 771 489, e-mail magdalena.kot@emc-sa.pl
lub
Koordynator Pacjenta
od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.30
Anna Seweryn tel. 739 047 347 e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl
ul. Morawa 31, Katowice, Budynek C
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