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Załącznik nr 2 
   

 
Procedura przyjęcia mieszkanki do Domu  

 

1. Osobami przyjmującymi nową mieszkankę są pracownik socjalny oraz Kierownicy 

Zespołów  Działu Usług Opiekuńczo - Wspomagających lub, podczas ich nieobecności, 

pielęgniarka dyżurna. Wspomagająco w przyjęciu może uczestniczyć psycholog. 

2. Przyjęcie do DPS odbywa się w ustalonym wcześniej terminie z pracownikiem 

socjalnym Domu, o którym osoba ubiegająca się o przyjęcie zostaje poinformowana 

z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. W związku ze stanem epidemiologicznym związanym z Covid 19, bądź inną chorobą 

zakaźną, stosuje się wobec mieszkanki aktualnie obowiązujące wytyczne.  

4. W trakcie obowiązywania wytycznych dotyczących zachowania szczególnej 

ostrożności, personel DPS powinien postępować z zachowaniem ostrożności jak 

wobec osoby potencjalnie zakażonej, w tym w miarę możliwości umieścić ją 

w izolacji, wykonać test na obecność wirusa, zachować niezbędne środki ochrony 

w kontakcie z przyjętą osobą. Osoba przyjmowana do DPS oraz jej opiekun prawny 

powinni być poinformowani o procedurze w tym zakresie z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

5. Podczas pobytu nowej mieszkanki pielęgniarka lub opiekunka dyżurna prowadzi 

dwukrotny pomiar temperatury ciała i obserwację w kierunku infekcji górnych dróg 

oddechowych i w przypadku niepokojących objawów niezwłocznie informuje lekarza 

POZ lub lekarza świątecznej opieki zdrowotnej.  

6. W dniu przyjęcia mieszkanka powinna być wykąpana przez personel pełniący  dyżur, 

zwłaszcza jeśli przyjście jest poprzedzone hospitalizacją, bądź jest zaniedbana 

higienicznie. O konieczności kąpieli decyduje pielęgniarka dyżurna i przekazuje 

polecenie opiekunkom pełniącym dyżur.  

7. W trakcie obowiązywania wytycznych dotyczących zachowania szczególnej 

ostrożności, po ukończeniu izolacji mieszkanka jest przenoszona do pokoju 

mieszkalnego w DPS, miejsce zakwaterowania uzależnione jest od stanu zdrowia 

i funkcjonowania mieszkanki. 

8. Pielęgniarka dyżurna określa stan fizyczny  mieszkanki, zakłada obowiązującą 

dokumentację, przyjmuje ewentualną historię dotychczasowego leczenia i leki bądź 

recepty.  

9.  Recepty oddaje pielęgniarka do realizacji w porozumieniu z pracownikiem socjalnym, 

ustalenie ewentualnej odpłatności.  
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10. Pielęgniarka dyżurna przyjmująca mieszkankę wypełnia i  przedstawia do podpisu 

deklarację wyboru opieki medycznej w POZ. 

11. Pielęgniarka umieszcza w raporcie informację o nowo przybyłej mieszkance.  

12. Pielęgniarka przekazuje informację dietetykowi o stosowanej diecie i wskazaniach 

lekarskich w tej kwestii.  

13. W dniu przyjęcia fizjoterapeuta  dokonuje oceny stanu fizycznego, możliwości 

samodzielnego poruszania się oraz czynnika ryzyka upadku co dokumentuje 

w dwóch egzemplarzach i przekazuje jeden egzemplarz dokumentu do gabinetu 

lekarskiego oraz dokumentacji mieszkanki prowadzonej przez pracownika socjalnego.  

14. Psycholog dokonuje oceny stanu emocjonalnego w dniu przyjęcia i wstępnego 

zapotrzebowania na terapię zajęciową grupową lub indywidualną i przekazuje 

informacje istotne w tym zakresie do gabinetu lekarskiego oraz dokumentacji 

mieszkanki prowadzonej przez pracownika socjalnego.  

15. Ze względu na przyjmowanie mieszkanek bez osób towarzyszących pracownik 

socjalny ustala kontakt do opiekunów i przekazuje kontakt  do gabinetu zabiegowego.  

16. Przedmioty, które mieszkanka wnosi do Domu zostają oznakowane 

i umieszczone w pokoju mieszkalnym przez personel Działu Usług Opiekuńczo-

Pielęgnacyjnego . 

17. Pracownikowi socjalnemu przybyła mieszkanka ma obowiązek okazać: dowód 

osobisty, ostatni odcinek renty/emerytury i decyzję ZUS. Pracownik podaje informację 

o zasadach odpłatności za pobyt i leki/środki medyczne oraz możliwości złożenia 

depozytu.  

18.  Pracownik socjalny uzyskuje informacje na temat miejsca pochówku i ewentualnie 

firmy pogrzebowej obsługującej pochówek.  

19. Pracownik socjalny przedstawia mieszkance dokumenty: 

➢ Oświadczenie o zgodzie na zamieszkanie w DPS. 

➢ Oświadczenie o depozytach. 

➢ Oświadczenie o za odpłatność za leki. 

➢ Arkusz ewidencyjny. 

Nowo przybyła mieszkanka ma obowiązek podpisać każdy z w/w dokumentów. 

20. Przyjęcie mieszkanki w trybie interwencji kryzysowej odbywa się przez pielęgniarkę 

dyżurną. Jeżeli przyjęcie z interwencji kryzysowej odbywa się w dniu wolnym od pracy 

lub po godzinie 15.00, pielęgniarka zamieszcza informację o przyjęciu 

w raporcie, a pozostała część procedury ma zastosowanie w następnym dniu 

roboczym. 

 


