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Załącznik Nr 1 

 

STANDARD OPIEKI CAŁODOBOWEJ 

 

Lp. Zagadnienie Realizacja 

1. Przyjęcie do Domu 
Światła – przywóz 
rodzina 

1.Przed przyjęciem na sale pomiar temperatury, 
ciśnienia krwi, obejrzenie skóry i włosów 
podopiecznego. 

2. Zapoznanie się z dokumentacją. 
3. Postawienie diagnozy pielęgniarskiej. 
4. Kąpiel – jeżeli wymaga tego stan podopiecznego.  
5. Sprawdzenie i spis rzeczy podopiecznego.  

2. Przyjęcie na salę 1. Przebranie podopiecznego. 
2. Przewiezienie wózkiem na sale.  
3. Położenie w łóżku uwzględniając uwarunkowanie 

zdrowotne (pozycja, udogodnienia) 
4. Ułożenie rzeczy podopiecznego.  

3. Higiena ciała 1. Pomoc w codziennych czynnościach. 
2.Wsparcie i pomoc w codziennym utrzymaniu 

czystości i pielęgnacji.  
3. Kąpiel całego ciała 1 x w tygodniu  
4. Aktywizowanie w zakresie samoobsługi. 
5. Zapobieganie i leczenie odleżyn.  

4. Żywienie 1. Podopieczny otrzymuje 4 posiłki (catering) oraz 
woda, napoje. 

2. Posiłki w łóżku spożywają tylko te osoby, które nie 
mogą go opuszczać. 

3.Pozostali podopieczni z pomocą personelu spożywają 
posiłki siedząc przy stoliku.  

4. Posiłki są dostosowane do stanu zdrowia 
podopiecznego i możliwości ich spożywania. 

5. Zajęcia 
terapeutyczne 

1. Terapeuta zajęciowy w oparciu o wywiad, 
obserwację, diagnozę pielęgniarską oraz 
dokumentację medyczną pacjenta ustali zakres 
działań w stosunku do podopiecznego. 

W zakresie działań jest: 
• Trening umiejętności życiowych 
• Działania terapeutyczne wg zaakceptowanego 

planu. 



 

Projekt „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie”  
nr RPKP.09.03.02-004-0003/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

2 

6. Rehabilitacja  Rehabilitant – fizjoterapeuta w oparciu o wywiad, 
obserwację, dokumentację medyczną dostarczoną przez 
pacjenta, diagnozę pielęgniarską ustali program 
usprawniania podopiecznego. 
W zakresie działań jest: 

• Zajęcia indywidualne i grupowe, 
• Diagnozowanie pod kątem przywrócenia utraconej 

sprawności  
• Zajęcia relaksacyjne 
• Przemieszczanie podopiecznego zawsze na wózku 

7. Opieka psychologa 1. Psychologiczna diagnostyka przy przyjęciu 
podopiecznego.  

2. Adekwatnie do diagnozy psychologicznej 
• Spotkania indywidualne 
• Terapia grupowa 
• Spotkania z opiekunem, rodziną 

8.  Konsultacje 
lekarskie 

1. Specjalistyczne konsultacje lekarskie na wniosek 
pielęgniarki.  

2. Konsultacje zamawiane przez opiekuna – płatne 
przez opiekuna 

3. Konsultacje w zakresie opieki podstawowej – lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej którego ma 
podopieczny. 

9. Opieka duchowa 
Uzależniona od 
potrzeby podopiecznego 
lub w uzgodnieniu z 
opiekunem, rodziną 

1. Spotkania z kapłanem wg wyznania.  
2. Zbiorowe spotkania modlitewne i edukacyjne 
3. Spotkania z wolontariuszami.   

10. Działania 
socjoterapeutyczne 

W ramach działań: 
• Aktywność plastyczna (rysowanie, malowanie) 
• Muzyka i śpiew (aktywna, bierna) 
• Biblioterapia (czynna, bierna) 
• Choreoterapia (małe formy ruchu) 
• Zabawa 
• Elementy terapii zajęciowej 
• Metody relaksacyjne 
• Rozwijanie umiejętności, pasji osobistych  
* załącznik  
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Załącznik do punktu 10 

 

Cele: 

Cele realizowane są w czasie zajęć socjoterapeutycznych. Podczas spotkań uczestnicy mogą 

zaspokajać swoje potrzeby wynikające z wieku, sytuacji osobistej i zdrowotnej. Poznają i 

kształtują różne role i umiejętności społeczne. Podstawowym celem zajęć 

socjoterapeutycznych jest odreagowanie emocjonalne oraz nabywanie nowych umiejętności. 

Głównym zadaniem podczas spotkań jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i 

bezpiecznej atmosfery. Podczas zajęć podopieczni uczą się rozumieć własne potrzeby, 

aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne.  

 

Program ten zmierza do osiągania następujących celów w trzech obszarach:  

 

1. rozwojowe: 

• zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji u uczestników grupy 

• zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy 

• zaspokajanie potrzeby aktywności i twórczości 

• uczenie akceptowanie społecznie sposobów aktywności. 

2. edukacyjne  

• kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie 

• uczenie umiejętności wyrażania własnych uczuć, opinii i myśli  

• uczenie się rozwiązywania konfliktów, pełnienia ról.  

3. terapeutyczne 

• pokazywanie korzyści wynikających ze współpracy w grupie,  

• umożliwienie odreagowania napięć emocjonalnych  

• dawanie możliwości doświadczania sukcesu w wyniku wykonania zadania, 

• dostarczanie doświadczeń korygujących własny obraz na tle grupy 


