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1. OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANY JEST PROJEKT: 

 

Projekt skierowany jest do grupy: 

• 24 osoby niesamodzielne – w tym: 

• 13 kobiet 

• 11 mężczyzn 

• 24 opiekunów dla ww. osób niesamodzielnych – w tym:  

• 13 kobiet 

• 11 mężczyzn 

 

Grupę docelową w ramach projektu stanowić będą osoby niesamodzielne, 

u których w ciągu 12  poprzedzających  miesięcy doszło do udaru mózgu 

z towarzyszącą wielochorobowością.  

 

Grupę docelową projektu będą stanowili również opiekunowie osób 

niesamodzielnych, którzy wymagają wsparcia szkoleniowego – opracowanego 

w sposób bardzo spersonalizowany wobec problemów dnia codziennego oraz ich słabości 

emocjonalnych, których doświadczają z uwagi na sytuację, w której się znaleźli wobec 

choroby członka rodziny. 

 

2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

Na etapie rekrutacji każda osoba niesamodzielna mająca być uczestnikiem projektu 

zostanie oceniona przez pielęgniarkę koordynującą i lekarza. 

 

Kryteria rekrutacji:  

• ocena lekarska stanu zdrowia, 

• niesamodzielność - wynik wg. skali Barthel (wyłącznie poniżej 60 punktów),  

• wiek, 

• wskazanie opiekuna, 

• zamieszkanie na obszarze województwa łódzkiego, 

• niekorzystanie z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020, 

 

 

Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby z niepełnosprawnościami 

i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 

dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i korzystające 

z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  
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Rekrutacja będzie prowadzona w: październik 2017  

 

Już na etapie rekrutacji przewiduje się zastosowanie indywidualnego podejścia - 

w przypadku pacjentów nie mogących wychodzić rekrutacja zostanie dokonana 

w miejscu ich zamieszkania, w pozostałych przypadkach w siedzibie Centrum 

Medycznego Szpital Świętej Rodziny w Łodzi. 

CM Św. Rodziny zapewni dostępność spotkań rekrutacyjnych (m.in. odpowiednio dobrany 

czas ich trwania). 

 

3. CZAS REALIZACJI PROJEKTU 

 

1 października 2017r. – 31 października 2019r. 

 

4. OBSZAR REALIZACJI 

 

Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego  
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5. REALIZACJA PROJEKTU 

 

ZADANIE 1 - WDROŻENIE OPIEKI NAD 24 OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI W FORMIE 

DEINSTYTUCJONALNEJ PRZEZ INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPIEKI DOMOWEJ 

 

Osoba niesamodzielna po udarze mózgu, będąca uczestnikiem projektu (UP) uzyska 

przez okres trwania projektu kompleksowe wsparcie i opiekę zespołu 

interdyscyplinarnego: 

▪ opieka pielęgniarek 5 razy na tydzień, wizyta 45 minut 

▪ opieka starszych opiekunów med./ratowników medycznych, 5 razy na tydzień, 

wizyta 45 minut 

▪ psycholog- co 8 dni wizyta, 45 minut- czyli średnio 3-4 wizyty w miesiącu 

▪ terapeuta zajęciowy- co 8 dni wizyta, 45 minut- czyli średnio 3-4 wizyty 

w miesiącu 

▪ dietetyk - średnio 1-2 wizyty na miesiąc, 45 minut (dietetyk według założeń przy tej 

skali zatrudnienia odwiedzi tygodniowo 9 pacjentów) 

▪ rehabilitant- wizyta co 2 dzień, 1 godzina 

▪ logopeda  – średnio 5-6 wizyt w 2017 r. oraz 3-4 wizyty w 2018 r , 1 godzina 

(ostateczna decyzja o objęciem tą formą wsparcia zostanie podjęta przez lekarza 

w czasie trwania rekrutacji do projektu) 

▪ konsultacje lekarzy specjalistów w domu (2 razy na miesiąc): 

▪ neurolog,  

▪ geriatra,  

▪ lekarz rehabilitacji,  

 

Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem częstotliwości większej niż w systemie 

publicznym i formie bardziej kompleksowej. Usługi zdrowotne będą świadczone również 

w dni robocze poza godzinami 8.00-16.00 oraz w niektóre dni wolne od pracy 

(naprzemienne dyżury w tym zakresie). 

Pielęgniarska opieka długoterminowa w projekcie będzie realizowana w oparciu 

o założenia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgniarskich 

i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. 

Na potrzeby pielęgniarskiej opieki długoterminowej zakupione zostaną materiały/środki 

pielęgnacyjne:  

 

 kompresy niesterylne, kompresy sterylne, gazy niesterylne, plastry włókninowe 

z opatrunkiem, opaski dziane, plastry bez opatrunku, wenflony, igły, strzykawki, 

przyrządy do przetaczania płynów, płyny do dezynfekcji skóry, rękawiczki nitrylowe, 
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skalpele jednorazowe, pincety jednorazowy do opracowania ran/odleżyn, cewniki, 

nerki papierowe. 

Każdy pacjent ma zaplanowane 2 konsultacje lekarskie na miesiąc z wybranym 

specjalistą  w zależności od potrzeb. Z uwagi na towarzyszącą wielochorobowość 

określenie potrzeb medycznych ma charakter bardzo indywidualny, stąd też niezbędne 

jest założenie pewnej elastyczności wsparcia zgodnej z założeniami opieki zdrowotnej 

udzielanej w formie zdeinstytucjonalizowanej. Sporządzenie indywidualnej ścieżki 

wsparcia/ pogłębiona analiza kandydatów - np. ustalanie limitu wizyt specjalistów będzie 

mieć miejsce na etapie rekrutacji. 

W pracy z osobami niesamodzielnymi planuje się wykorzystywać udowodnioną klinicznie 

i opartą na dowodach rehabilitację funkcji poznawczych (średnio co 7 dni, prowadzona 

przy użyciu urządzenia RehaCom). Urządzenie RehaCom pobudza: uwagę, pamięć, 

funkcje wykonawcze, pole widzenia i koordynację wzrokowo-ruchową, czyli sfery które 

w podeszłym wieku i dodatkowo po przebytym udarze ulegają uszkodzeniu/ osłabieniu. 

Urządzenie ma charakter mobilny, dzięki czemu w pełni sprawdzi się w pracy 

w warunkach domowych z osobami niesamodzielnymi. Świadczenia udzielane w projekcie 

wykraczają poza gwarantowane ze środków publicznych.  

Dietetyk pomoże wdrożyć zdrowe nawyki - proponowany jadłospis będzie uwzględniać 

stan zamożności rodzin, będzie modyfikowany wobec kolejnych etapów rehabilitacji.  

Zaangażowanie opiekunów/ratowników umożliwi dokonywanie zabiegów 

pielęgnacyjnych - np. wymiana cewników u mężczyzn. 

Z uwagi na ogromne obciążenie psychiczne osób niesamodzielnych i ich opiekunów 

przewidziano opiekę psychologa przez cały okres trwania projektu.  

Należy podkreślić, iż nie ma dużych różnic w projekcie pomiędzy pierwszym i drugim 

rokiem projektu (po roku pacjent nie będzie odwiedzany już przez opiekunów 

medycznych/ratowników medycznych i nie będzie z uczestnikami pracował logopeda - 

zakłada się z jednej strony osiągnięcie efektów rehabilitacji, z drugiej strony 

zaś zaangażowanie - bardziej świadome w wyniku szkoleń - rodzin uczestników). 

 

Okres realizacji zadania: listopad 2017- październik 2019 
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ZADANIE 2 - WDROŻENIE OPIEKI NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI W FORMIE TELEMEDYCYNY 

 

W ramach projektu każdy z uczestników zostanie wyposażony w sprzęt z zakresu 

telemedycyny.  

Taka forma wsparcia charakteryzuje się zwiększoną dostępnością tzn. Opieka 

ma charakter 24 h/7 dni w tygodniu.  

Dzięki Tele Opiece możliwe jest natychmiastowe wysłanie sygnału alarmowego 

i połączenie się z Centrum Alarmowym, a tym samym uruchomienie stosownej procedury 

alarmowej i uzyskanie właściwej i szybkiej pomocy. W ramach pakietu usług przewidziane 

są elementy alarmowe i uruchomienie przedterminowych procedur alarmowych 

w przypadku zagrożenia typu zdrowotnego np. upadek.  

 

Centrum Medyczne Szpital Św. Rodziny każdemu z uczestników zakupi terminal 

komunikacyjny NEO, brelok ATOM, a także sfinansuje usługę zewnętrzną związaną 

z ich obsługą. 

NEO jest terminalem komunikacyjnym używanym w teleopiece. Kiedy użytkownik znajduje 

się w sytuacji zagrożenia, może jednym przyciśnięciem uruchomić alarm 

u wyznaczonego członka rodziny, w centrum pomocy. Osoba, która odebrała alarm może 

rozpocząć rozmowę poprzez urządzenie głośnomówiące z użytkownikiem oczekującym 

pomocy. Urządzenie to wyposażone jest w głośnik dużej mocy oraz czuły mikrofon.  

Urządzenie NEO może mieć zaprogramowanych 6 różnych nr telefonów alarmowych.  

ATOM jest przenośnym przyciskiem alarmowym współpracującym z terminalem 

komunikacyjnym NEO. Może być noszony jako bransoleta lub na szyi.  

 

Okres realizacji zadania: listopad 2017 – październik 2019  

 

ZADANIE 3 - SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH 

 

Zajęcia dla opiekunów w obszarze kompleksowej opieki nad osobami niesamodzielnymi.  

Szkolenia będą prowadzone w miejscu świadczenia wsparcia (czyli w domach osób 

niesamodzielnych).  

Działania edukacyjne podjęte wobec pacjenta po udarze mózgowym i jego rodziny, 

skupiają się w dużej mierze na edukacji zdrowotnej, która jest procesem przygotowującym 

pacjenta i jego rodzinę do samoopieki w różnych sytuacjach zdrowotnych. Kształtuje ona 

postawy wobec wartości zdrowia i zachowań zdrowotnych. Aby edukacja zdrowotna 

przyniosła oczekiwane efekty, powinna obejmować wszystkich tych, którzy są związani 

z życiem i funkcjonowaniem osoby niesamodzielnej.  

Szkolenia będą prowadzone wyłącznie przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne.  

Każdy z opiekunów zostanie objęty szkoleniem z 2 bloków tematycznych (czas trwania 

każdego 3 h) 



 
 
 

 

 
Projekt nr RPLD.09.02.01-10-B014/17 „UDARemnić wykluczenie – usługi zdrowotne w formie zdeinstytucjonalizowanej ”  

 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
 

 7 

Temat 1: Samoopieka i zdrowy tryb życia.  

Samoopieka czyli  zdolność opiekowania się sobą w celu właściwego funkcjonowania 

organizmu dla zachowania życia, zdrowia. Przygotowanie pacjenta do samoopieki 

pozwala mu stać się aktywnym, samodzielnym fizycznie i psychicznie. Uczy rozumienia 

potrzeb i problemów własnego zdrowia oraz dbania o nie. Podczas szkolenia omówione 

zostaną zagadnienia związane z  następującymi elementami składającymi 

się na samoopiekę: prawidłowe żywienie, aktywność ruchowa, radzenie sobie ze stresem, 

stosowanie używek, obserwacja powikłań oddechowo-krążeniowych, przykurczy, odleżyn; 

jakość życia (relacje z rodziną, aktywność ruchowa i intelektualna); umiejętność 

samokontroli (pomiar ciśnienia tętniczego krwi, obliczanie wskaźnika masy ciała). 

 

Temat 2: Przygotowanie domu chorego wobec nowych zupełnie potrzeb 

i możliwości.  

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe.  

 

Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2017 

 

ZADANIE 4 - POBYT PACJENTA NA ODDZIALE DZIENNYM REHABILITACJI  

 

CM Św.Rodziny zapewni warunki kadrowe i lokalowe dla świadczeń usług rehabilitacji 

leczniczej zgodne z Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1522).  

Każdy z Uczestników Projektu - dwukrotnie podczas projektu - weźmie udział w pobycie 

rehabilitacyjnym na dziennym oddziale rehabilitacji (10 i 11 dniowy). Plan ćwiczeń 

i zabiegów zostanie dobrany indywidulanie dla każdego z uczestników przez lekarza 

rehabilitacji, w tym długość trwania zabiegów i ich rodzaje zgodnie z wykazem 

do w/w rozporządzenia.  

 

W celu umożliwienia Uczestnikowi Projektu dotarcia do siedziby Wnioskodawcy konieczna 

jest organizacja transportu specjalistycznego. Założono przejazd w obie strony.  

Podczas każdego dnia pobytu Uczestnicy Projektu otrzymają obiad - wg zaleceń 

dietetyka.  

Zapewniona zostanie również woda mineralna. Zaplecze dziennego oddziału 

rehabilitacyjnego da większe możliwości sprzętowe dla rehabilitacji. 

 

Okres realizacji zadania: listopad 2017, październik 2019 
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UWAGA: 

Należy zapoznać się z Informatorem i znać jego treść. 

W przypadku pytań: 

- należy potwierdzić, że:  

o CM Św.Rodziny uczestniczy w projekcie, 

o trwa nabór 

- udzielić pierwszych, ogólnych informacji dotyczących 

kryteriów naboru 

- poprosić o numer telefonu i przekazać go niezwłocznie 

pani Anecie Mikołajczyk – medycznemu koordynatorowi 

projektu 


