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Załącznik nr  7  

 
Procedura postępowania w sytuacji wychodzenia mieszkanki poza teren Domu. 

Kontrola stanu osobowego. 

 

 

1.  Mieszkanka, która ma zamiar samodzielnie opuścić Dom jest zobowiązana do 

poinformowania pielęgniarki dyżurnej o wyjściu poza placówkę. Mieszkanka może 

opuszczać DPS samodzielnie w przypadku braku przeciwwskazań medycznych. 

2.  Jeśli stan Mieszkanki nie pozwala na samodzielne opuszczanie przez nią Domu, może go 

opuścić wyłącznie pod opieką pracownika DPS, kuratora, członka rodziny, wolontariusza, 

na których spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i opieki mieszkankom oraz 

do poinformowania pielęgniarki dyżurnej DPS o celu wyjścia oraz przewidywanym czasie 

powrotu. Mieszkanki posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne, w którym określono konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,        

a jednocześnie nie będące osobami ubezwłasnowolnionymi, zgłaszając potrzebę wyjścia 

samodzielnie, bez udziału pracownika Domu,  kuratora, członka rodziny, wolontariusza, za 

każdym razem podpisują oświadczenie dot. świadomości zagrożenia dla Ich zdrowia                

i życia, jakie związane jest z brakiem opieki w czasie przebywania poza Domem. Wzór 

oświadczenia w załączniku nr 1 do procedury. W dniu wyjścia mieszkanka zasięga również 

opinii pielęgniarki odnośnie aktualnego stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego 

przebywania poza placówką. 

3.  Mieszkanka jest zobowiązana do powrotu przed godziną 18 tego samego dnia, chyba że 

wcześniej zgłosiła późniejszą godzinę powrotu, który powinien nastąpić nie później jednak 

niż do godziny 21. 

4.  W wypadku zamiaru opuszczenia DPS na okres dłuższy niż jeden dzień, mieszkanka 

zobowiązana jest  zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu nie później niż na 3 dni robocze 

przed przewidywanym wyjazdem. Zobowiązana jest również podać przewidywany czas 

powrotu. W tym celu wypełnia pisemne zgłoszenie nieobecności w Domu, które staje się 

podstawą do wyprowiantowania. Wzór zgłoszenia nieobecności w załączniku nr 2                  

do procedury. 

5.  W przypadku zamiaru opuszczenia Domu przez mieszkankę, której stan zdrowia nie 

pozwala na samodzielne opuszczanie Domu, czynności wymienione w pkt. 4 wykonuje 

rodzina/kurator podpisując oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności                         

za bezpieczeństwo i opiekę nad mieszkanką podczas Jej nieobecności w Domu. 

6.  W przypadku  nie zgłoszonej nieobecności  na noc w DPS pielęgniarka dyżurna, a w razie 
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Jej nieobecności, opiekunka informują o tym fakcie kierownika Zespołu Opiekuńczo 

- Pielęgnacyjnego oraz Dyrektora Domu, wszczynając poszukiwania. Jeżeli poszukiwania 

nie przyniosą rezultatu, informują niezwłocznie Policję i rodzinę mieszkanki. 

7.  Pielęgniarka/opiekunka przyjmująca dyżur sprawdza  w raporcie  stan  obecności 

mieszkanek oraz ich stan zdrowia, następnie należy sprawdzić stan faktyczny w pokojach 

mieszkalnych. 

W czasie trwania dyżuru do pokoi mieszkalnych personel wchodzi nie rzadziej niż co 3 - 4 

godziny kontrolując stan mieszkanek w trakcie podawania leków, posiłków oraz 

przepajania, zmianie pozycji ciała i innych czynnościach higienicznych. 

8.  Po zapoznaniu się ze stanem mieszkanek pielęgniarka i opiekunka odnotowują ten fakt 

w raporcie pisemnym. 

9. Na zakończenie dyżuru personel sprawdza stan osobowy mieszkanek oraz powroty                  

i wyjścia. 

 


