ZAKOŃCZENIE PROJEKTU I MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO UDZIELANIA WSPARCIA W
RAMACH DDOM
Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja
dobiegła końca z dniem 30.09.2018 r. w związku z czym, zakończyła się możliwość
finansowania ze środków projektu.
W okresie od 2016-07-01 do 2018-09-30 projekt pn. „Stworzenie przez CMP Sp. z o.o.
DDOM stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności
do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod
opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a
jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego
realizowanego w trybie stacjonarnym” współfinansowany był ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie nr 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony
zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Projekt nr POWR.05.02.00-00-0037/15
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały
osiągnięte:
-liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały
utworzone w ramach projektu - 10 szt
-liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – min 60 osób
-odsetek osób korzystających z usł DDOM pozytywnie oceniającego funkcjonowanie DDOMmin.80%
Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu,
deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej
ilości osób chętnych).

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie trwałość rezultatów projektu może zostać
zapewniona poprzez:
-udzielenie świadczeń finansowanych przez NFZ (bez udziału środków europejskich) które
na dzień dzisiejszy nie jest możliwy
lub
-pobieranie opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu
lub
-zapewnienia utrzymania gotowości do wykonywania ww. usług, przy jednoczesnym
prowadzeniu działań informacyjnych o możliwości korzystanie ze świadczeń za odpłatnością.
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Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia
finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych
środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z
NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także
możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku
z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.10.2018 r usługi DDOM
świadczone będą odpłatnie.

Informujemy, że otrzymaliśmy informację, iż Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło we współpracy
Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, procedurę włączenia usług DDOM do
koszyka świadczeń gwarantowanych jako świadczenia gwarantowanego w ramach opieki
długoterminowej. Jest to naturalna konsekwencja założeń przedmiotowego konkursu, który
zakładał
pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i
funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Ideą konkursu było dostarczenie
materiału analitycznego, który będzie służył wypracowaniu optymalnych pod względem
jakości i kosztów usług medycznych dedykowanych dla osób niesamodzielnych oraz
potwierdzi efektywność ich funkcjonowania. Termin finalizacji prac nad wprowadzeniem
świadczenia DDOM do „koszyka świadczeń gwarantowanych” przewidywany jest na 2019 r.
W związku z faktem, iż w okresie trwałości zobligowani jesteśmy do świadczenia usług
DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu
(szczegółowy opis w zakładce Krótki opis projektu i realizacja) to koszt odpłatnego pobytu w
DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu przy założeniu pobieranie
opłat za usługi w ramach DDOM w wysokości, która nie generuje dochodu.
Według dotychczasowych danych średniomiesięczny koszt utrzymania DDOM (pełen
zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM dla projektu) to kwota ok. 30.000 zł.,
jednocześnie w DDOM funkcjonuje 10 miejsc opieki, w związku z czym, przy założeniu
pełnego obłożenia 10 miejsc miesięczny koszt pobytu dla 1 osoby to kwota 2500 zł.
Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu
pobytu w DDOM.
Osoby chętne do skorzystania z wsparcia DDOM
prosimy o kontakt:
• telefoniczny pod numerem: 570 946 111
• mailowy: ddom@cmp.krakow.pl
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