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Wstęp

Niniejsza koncepcja opieki ma odzwierciedlać w formie pisemnej wszystkie zasady 
postępowania w ramach pielęgnacji i opieki nad powierzonymi nam osobami 
wymagającymi opieki. 

Ta koncepcja opiera się na indywidualnym rozkładzie dnia naszych podopiecznych. Z 
uwzględnieniem obowiązujących standardów ekspertów ukazuje ona strukturę 
organizacyjną, sposób realizacji opieki, przestrzeganie przepisów ustawowych i postanowień 
umownych, wymogi oraz działania z zakresu zapewnienia jakości ustalone wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 
Po prezentacji naszego wzoru opieki na podstawie modelu opieki zostają opisane istotne 
elementy tej koncepcji. Następnie zostają przedstawione w sposób ogólny procesy 
stacjonarnej pielęgnacji i opieki. 

Informacje dotyczące struktury personelu są przedstawione na schemacie organizacyjnym za pomocą 
matrycy.

Na koniec opisano działania dotyczące zapewnienia jakości w zakresie opieki i pielęgnacji a 
także indywidualne uwarunkowania zakładu pilęgnacyjno-opiekuńczego użyteczności 
publicznej miasta Frankfurt n/Odrą. 

1. Prezentacja i informacje o placówce
Dom Seniora został oddany do użytku w 1981 r. W latach 2009 - 2010 przeszedł 
przebudowę i gruntowną renowację.
Jesteśmy usługodawcami wobec naszych podopiecznych i członków ich rodzin. Naszym 
zadaniem jest pomoc osobom, które wymagają pielęgnacji, opieki i wsparcia. Oferujemy im 
nowy dom. Nasi pracownicy uwzględniając osobistą sytuację każdego podopiecznego, 
wypracowują indywidualne rozwiązania i realizują je wspólnie z mieszkańcami domu i 
członkami ich rodzin. Profesjonalizm, zaangażowanie i ludzkie podejście charakteryzują 
naszą pracę.

Prowadzimy trzy placówki:
1. Dom Seniora pod adresem Jungclaussenweg 5, 15232 Frankfurt n/Odrą 
2. Ośrodek Pobytu i Opieki pod adresem Kommunardenweg 14, 15232 Frankfurt n/Odrą 
3. Ośrodek Mieszkalny przy Arboretum, Am Arboretum 5, 15232 Frankfurt n/Odrą 

Kontakt
1.Gemeinnützige Pflege und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH

(Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy użyteczności publicznej miasta Frankfurt n/Odrą)
Tel: 0335-55690
Faks: 0335-5569130
E-Mail: info@pro-aura.de
Homepage: www.pflege-pro-aura.de

Niniejsza koncepcja opieki opiera się na danych z Domu Seniora, Jungclaussenweg 5, 
15232 Frankfurt n/Odrą. 



2. Grupa docelowa
W Domu Seniora profesjonalną pielęgnację i opiekę znajdą osoby wymagające opieki 
wszystkich kategorii. Opieka obejmuje świadczenia stacjonarne wg SGB XI. Kryteria 
przyjęcia są bliżej określone w umowie o opiekę i mieszkanie oraz w umowie o zaopatrzenie. 
Obok świadczeń określonych w SGB XI nasi podopieczni mogą za nieznaczną opłatą 
korzystać ze świadczeń dodatkowych. Są to m.in. przejazdy, zakupy, zarządzanie kontem z 
kieszonkowym, itp.
W ramach naszych możliwości chętnie służymy poradami naszym podopiecznym 
i członkom ich rodzin, np. przy składaniu wniosków. 

2.1 Kryteria dostępu i kryteria wykluczenia dotyczące przyjęcia
Wymagane jest zaświadczenie o stopniu niezbędnej opieki i/lub wniosek o 
świadczenia opieki krótkoterminowej/opieki prewencyjnej lub zgoda kasy opieki na 
przejęcie kosztów. 
Niemożliwe jest przyjęcie do Domu Seniora podopiecznych wymagających wspomagania 
oddychania. Bliższe informacje znajdują się w obowiązującej umowie o zaopatrzenie. 

3. Położenie placówki 
Miasto Frankfurt n/Odrą leży nad rzeką Odrą we wschodnie Brandenburgii. 
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy użyteczności publicznej miasta Frankfurt n/Odrą jest 
położony przy spokojnej bocznej ulicy w dzielnicy „Neuberesinchen”. 

3.1 Infrastruktura, otoczenie
W naszym Domu Seniora można spokojnie spędzić jesień życia. W sąsiedztwie jest wiele 
placówek handlowych oraz gabinetów lekarskich. W okolicy Domu Seniora znajdują się 
budynki mieszkalne, parkingi oraz placówki rehabilitacyjne. Nasz Dom Seniora posiada
bardzo dobry dojazd, wszędzie można dotrzeć pieszo w ciągu kilku minut. 

4. Wielkość placówki 
Dom Seniora spełnia wymogi związane z opieką nad starszymi z ludźmi z ich potrzebami 
dotyczącymi mieszkania. Dom posiada łącznie 107 miejsc dla podopiecznych 
rozmieszczonych na 5 kondygnacjach mieszkalnych. Na wszystkie kondygnacje można 
dotrzeć windą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

4.1 Pokoje mieszkańców i instalacja alarmowa
W naszym domu mamy 107 miejsc dla podopiecznych, w tym 3 miejsca opieki
krótkoterminowej. Powierzchnia każdego pokoju wynosi ok. 17,60 m². W 2017 r. zostanie 
utworzonych łącznie 5 miejsc opieki krótkoterminowej. Miejsca opieki krótkoterminowej są 
finansowane przez kraj związkowy. 

Ponadto dom posiada 15 apartamentów o powierzchni ok. 34,84 m² każdy. Apartament składa 
się z dwóch pokoi, przedpokoju oraz łazienki przystosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W 2017 r. ze względu na zwiększenie ilości miejsc opieki 
krótkoterminowej zmniejszymy ilość apartamentów do 13. 

Podstawowe wyposażenie pokoju obejmuje łóżko pielęgnacyjne z szafką nocną, szafę na 
ubrania, zasłony oraz w niektórych pokojach komodę. Nasi podopieczni powinni czuć się 
dobrze i w związku z tym mogą indywidualnie urządzać swój pokój własnymi meblami, 
własną pościelą, obrazami czy zegarami ściennymi. Pomieszczenia sanitarne w pokojach są 
różnie wyposażone. Ponadto na każdej kondygnacji mieszkalnej  



znajduje się duża łazienka przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z wanną z 
regulowanym wyposażeniem hydraulicznym. Na każdej kondygnacji mieszkańcy mają także 
do dyspozycji prysznic i toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W pokojach jest możliwość podłączenia telewizora i telefonu. Każdy pokój jest podłączony 
do centralnej instalacji alarmowej.
Po spełnieniu określonych warunków dopuszczalne jest posiadanie zwierząt domowych. W 
tym zakresie decyzje podejmuje kierownictwo placówki w każdym pojedynczym przypadku. 
Wymagane jest zaświadczenie weterynarza. 

4.2 Pomieszczenia wspólne
Na drugim piętrze Domu Seniora znajduje się duża świetlica. Przy pomocy opiekunów 
socjalnych oraz personelu sprawującego na co dzień pieczę nad mieszkańcami 
pomieszczenie to jest urządzane i dekorowane przez naszych podopiecznych odpowiednio do 
pory roku. Mieszkańcy korzystają z niego przyjmując popołudniowe wizyty lub do 
zagłębienia się w lekturze. W świetlicy znajduje się duży wybór książek oraz wiele 
wygodnych miejsc do siedzenia. Dzięki dużej przeszklonej powierzchni jasne światło dnia 
szczególnie podczas ponurych pór roku zachęca do „nabierania sił“. 

W innym pomieszczeniu odbywają się pod kierownictwem opiekunów regularnie 
zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców.  

W dużej sali bankietowej organizowane są związane z porą roku uroczystości z 
udziałem mieszkańców, członków rodzin i pracowników domu. 
Nasi podopieczni mogą w tej sali w gronie najbliższych świętować urodziny czy 
inne uroczystości rodzinne. 

W strefie mieszkalnej znajduje się ponadto pomieszczenie do pobytu dziennego z otwartą 
kuchnią. Tutaj są przygotowywane posiłki dla naszych mieszkańców. Podopieczni mogą 
tu razem z opiekunem socjalnym gotować i piec. 

4.3 Recepcja, kawiarnia, fizjoterapia, administracja, pralnia, kuchnia, Recepcja:
Na parterze bezpośrednio przy wejściu znajduje się recepcja. Tam mieszkańcy i goście w 
pierwszym rzędzie zgłaszają się z pytaniami. W recepcji przyjmowana jest poczta dla 
naszych mieszkańców i następnie im przekazywana. 

Kawiarnia:
Nasza kawiarnia znajduje się obecnie w przebudowie. Po jej zakończeniu mieszkańcy, 
goście i pracownicy będą mieli możliwość spożycia drobnego posiłku lub wypicia napoju 
w spokojnym otoczeniu. Poza tym po uzgodnieniu będzie można tam organizować 
mniejsze imprezy jak urodziny czy spotkania rodzinne.

Fizjoterapia:
Na parterze znajduje się także nasz oddział fizjoterapii. W naszej pracy najważniejsi są 
mieszkańcy naszego domu. Z tego powodu największą wagę przywiązujemy do fizjoterapii 
naszych podopiecznych. Ważnymi celami fizjoterapii są: 
- poprawa motoryki sensorycznej,
- poprawa zdolności motorycznych, 
- regulacja napięcia mięśniowego i koordynacja ruchów, 
- oraz wspieranie ogólnej mobilności. 
Nasi fizjoterapeuci wspierają pracowników zajmujących się opieką i pielęgnacją oraz służą 
radami z zakresu specjalnych technik układania oraz szczególnych zagadnień dotyczących 
układu ruchowego starszych osób. 



Klienci spoza domu mogą w recepcji uzgadniać terminy zabiegów fizjoterapeutycznych. 

Administracja:
Biura administracji znajdują się na parterze. Pracownicy tego działu są do dyspozycji w 
przypadku specjalnych pytań. Do zadań działu administracji należy m.in. zarządzanie 
sprawami mieszkańców i pracowników. 

Pralnia:
Pralnia należąca do domu znajduje się także na parterze. Na życzenie mieszkańca lub 
członków jego rodziny pracownicy pralni mogą wyprać i wyprasować brudne rzeczy. Zakres 
usług obejmuje np. prasowanie, przyszywanie naszywek lub znakowanie ubrań mieszkańców, 
usuwanie plam i drobne, niezbędne prace związane z szyciem. 

Kuchnia:
Kuchnia w naszym domu oferuje mieszkańcom śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację - 
także dla diabetyków, w formie diety oszczędzającej lub potraw przecieranych. Opieramy się 
głównie na kuchni regionalnej. Podstawą oferty potraw i planu żywienia są wyniki badań 
nauk o żywieniu. Posiadamy umowę współpracy z firmą cateringową. 

Instalacje techniczne obiektu:
Usterki instalacji technicznych w domu są rejestrowane pisemnie i zgłaszane pracownikowi 
obsługi technicznej. 
Prace konserwacyjne instalacji technicznych orz naprawy, których nie jesteśmy w stanie 
wykonać sami, są zlecane firmom zewnętrznym. 

5. Współpraca mieszkańców 
Interesy naszych mieszkańców reprezentuje Rada Mieszkańców. Wybory do rady odbywają się 
co 2 lata. Rada Mieszkańców reprezentuje mieszkańców także na zewnątrz i ma możliwość 
współpracy przy organizacji imprez, wycieczek oraz układaniu planu żywienia. Bliższe 
informacje znajdują się w regulaminie współpracy. 

6. Prezentacja struktury koncepcji
Poprzez skupianie się na procesach nasza koncepcja opieki pokrywa się z 
obowiązującymi koncepcjami naszych obszarów świadczeń. 
Ciągłe wdrażanie, rozwój i poprawa stosowanych przez nas procedur, metod i 
propozycji zapewniamy poprzez coroczne kontrole wewnętrzne. Głównym celem jest 
wzrost poziomu zadowolenia klientów.

są 
zapewniane
przez

Cel:

Zadowolenie
klientów

Zarządzanie skargami 

Zarządzanie jakością 
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9. Plan dnia
Plan dnia jest tworzony na podstawie potrzeb naszych mieszkańców.  
Stałymi punktami są następujące pory posiłków: 

śniadanie  godz. 8.30 – 9.30

obiad godz. 11.45 – 12.30

podwieczorek godz. 14.45 – 15.45

kolacja godz. 17.45 – 18.45

Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i nie są sztywno ustalone. Mieszkańcy 
mogą oczywiście spożywać posiłki poza podanymi wyżej godzinami, można 
indywidualnie ustalić pory posiłków z naszą kuchnią. 

Mamy możliwość spełniania indywidualnych życzeń. Tutaj na pierwszym planie zawsze 
indywidualność i radość życia. 

Już od śniadania pracownicy - w miarę możliwości razem z mieszkańcami - nakrywają do 
stołu, przygotowuje koszyki z pieczywem i talerze z wędlinami, wybierają sery i dżemy a 
następnie wspólnie rozpoczynają dzień przy śniadaniowym stole. Do śniadania dołączają 
później mieszkańcy śpiący nieco dłużej. Mogą oni zjeść śniadanie później na sali lub 
otrzymać je do łóżka. 

Odgłosy z kuchni oraz zapachy odgrywają ważną rolę przy obiedzie. Zanim posiłki 
umieszczone w specjalnych wózkach transportowych zostaną dostarczone do strefy 
mieszkalnej, mieszkańcy w miarę możliwości nakrywają do stołu razem z pracownikami. 
Każdy mieszkaniec jest pytany z tygodniowym wyprzedzeniem o życzenia związane z 
posiłkami, uwzględniane są także jego życzenia dotyczące ilości. 

Po ciszy poobiedniej serwowana jest kawa i ciasto, następnie odbywają się różne zajęcia dla 
mieszkańców. W każdy czwartek proponujemy program wieczorny i przygotowujemy 
wieczór gier lub kinowy.

Dzięki stałej, różnorodnej ofercie zajęć rekreacyjnych w naszym domu tworzymy 
inspirująca i żywą atmosferę. Mieszkańcy sami decydują, z jakiej oferty korzystają. Zawsze 
mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania. 

9.1 Dodatkowe oferty opieki
Nasz dom dysponuje codzienną ofertą różnorakich zajęć dla mieszkańców. 
Opiekę nad naszymi mieszkańcami - nad grupami i pojedynczo - sprawują nasi pracownicy 
odpowiedzialni za codzienną opiekę oraz wolontariusze. Oferty zajęć są wywieszone z 
strefach mieszkalnych. Przedstawiony jest na nich ogólny tygodniowy plan zajęć. 

Festyny związane z porą roku, święta i imprezy nadają kolorytu codzienności. Wszyscy 
pracownicy starają się spełniać życzenia i potrzeby naszych mieszkańców. Rada 
Mieszkańców współuczestniczy w tworzeniu planów rocznych. 



Pracownicy opieki codziennej zgodnie z § 87b zapewniają naszym mieszkańcom opiekę i 
pomoc w wykonywaniu codziennych czynności. Pomagają odnaleźć się w rozkładzie dnia i 
służą pomocą (np. podczas zakupów). Celem wszystkich pracowników opieki codziennej jest 
wspieranie i utrzymywanie posiadanych przez mieszkańców zasobów. Oferty opieki 
codziennej są oparte na potrzebach mieszkańców oraz na indywidualnie opracowanym planie 
opieki.
Obejmuje to takie oferty jak:
majsterkowanie, trening pamięci, gimnastyka, kręgle, pieczenie ciast i wiele innych. 

Nasze pomieszczenia są całkowicie przystosowane do indywidualnej opieki i 
pielęgnacji. W pomieszczeniach nie ma żadnych barier i do wszystkich jest dostęp 
windą. 
Mieszkańcy mają do dyspozycji wiele pomieszczeń na zajęcia kształtujące przebieg dnia. 

10. Dokumentacja opieki
Zebranie przedstawionych obszarów życia w oparciu o obszary wyszczególnione w SIS 
stanowi pomoc w ocenie predyspozycji, przyzwyczajeń, wcześniejszych codziennych 
nawyków, życzeń, problemów i ograniczeń mieszkańców. 
Ustala się je korzystając z pomocy opiekunów i/lub członków rodziny. Odpowiednie 
działania są ustalane indywidualnie dla każdego podopiecznego. Od przyjęcia d domu 
podopieczny korzysta z opieki, pomocy i wsparcia. Poszczególne obszary w zestawieniu są 
traktowane odrębnie i oddziaływają na siebie wzajemnie. Ograniczenia występujące na 
jednym obszarze mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na inne obszary. 

Wszystkie istotne dla procesu opieki informacje są poprzez zebranie w usystematyzowanym 
zbiorze informacji (SIS) uwzględniane w planowaniu indywidualnej opieki dla danego 
mieszkańca. Plan jest cały czas aktualizowany w czasie trwania procesu opieki. Zgodnie z 
naszym planem opieki na podstawie posiadanych informacji dotyczących predyspozycji, 
problemów, życzeń i potrzeb oraz używanych przez mieszkańców środków pomocniczych 
formułowane są pierwsze niezbędne działania. 
Uzyskane wyniki oraz podejmowane na ich podstawie działania opiekuńcze na rzecz 
mieszkańców są w miarę potrzeb poddawane ewaluacji i oceniane w przewidzianych 
terminach. Podstawą ustalania terminów ewaluacji jest zmiana stanu opisana w raporcie 
opieki
np. po upadku. Wszystkie kroki są udokumentowane w systemie 
dokumentacji opieki.

Dokumentacja jest pisemnym potwierdzeniem wykonanych świadczeń i w razie wątpliwości 
służy jako środek dowodowy. 
W Domu Seniora stosujemy system dokumentacji opieki Heimbas.

Dokumentacja obejmuje następujące formularze z oferty produktów DAN i systemów 
standardowych:

1. Karta główna - usystematyzowany zbiór informacji (SIS) z uwzględnieniem 
ryzyk istotnych dla opieki

2. Plan działań w ujęciu dziennym 
3. Karta raportu
4. Zarządzenia lekarskie 
5. Powiadomienia lekarskie
6. Opieka lecznicza
7. Potwierdzenie bilansu, wg potrzeb



8. Plan ułożenia, wg potrzeb 
9. Potwierdzenie zaopatrzenia ze względu na nietrzymanie, wg potrzeb 
10. Potwierdzenie wartości witalnej, wg potrzeb 
11. Ankieta przejściowa 
12. Dokumentacja zranienia, w razie potrzeby
13. Skala ryzyka, np. monitorowanie odleżyn, określenie ryzyka upadku, ból itd, wg potrzeb 
14. Protokół w przypadku działań zabierających czas wolny, wg potrzeb 
15. Protokół przyjmowania płynów i pokarmów, wg potrzeb 

Dokumentacja opieki jest prowadzona ciągle i bez braków przez opieki i opiekunów. 
Prowadzenie dokumentacji odzwierciedla wysokiej jakości pracę naszego personelu. 
Dokumentacja jest cały czas poddawana kontroli jakościowej przez organ założycielski. 

11. Proces opieki
Naszym działaniom w zakresie procesu opieki przyświeca przekonanie, że każdy człowiek 
ma prawo do uznania jego wyjątkowości i godności, uwzględniania jego życzeń i potrzeb 
oraz do życia jak najbardziej wg własnego uznania. Nasz proces opieki opiera się na 
skoncentrowanym na osobie i wspierającym predyspozycje systemie. System w mniejszym 
stopniu koncentruje się na deficytach stawiając w centrum zainteresowania predyspozycje 
każdego mieszkańca. Jeśli człowiek czasowo lub na stałe nie jest w stanie prowadzić bez 
pomocy niezależnego i samodzielnego życia, opiekun przejmuje odpowiedzialność i załatwia 
w imieniu podopiecznego te rzeczy, które załatwiłby podopieczny, gdyby miał do tego siły i 
możliwości. W ramach tego procesu prowadzimy dokładną obserwację, słuchamy z empatią 
oraz gwarantujemy i planujemy opiekę wspierającą pożądane procesy. Dzięki zdolności 
postrzegania rozpoznawane są zasoby, predyspozycje i problemy. Są one in włączane w 
proces opieki i tym samym w sposób przejrzysty prezentowane w dokumentacji. Każdy 
obszar tematyczny (SIS) traktujemy jako osobny obszar ale także dostrzegając jego 
wzajemne oddziaływanie z innymi obszarami, ponieważ człowiek jest czymś więcej, niż 
tylko sumą swoich pojedynczych elementów. 

Proces opieki powstaje poprzez systematyczne, oparte na wymogach człowieka 
wymagającego opieki, kształtujące przebieg dnia planowanie działań. Żywy proces opieki 
powstaje z jednej strony poprzez proces działań i z drugiej poprzez proces nawiązywania 
stosunków.

Krąg jakości analogiczny do cyklu PDCA 
Ciągła poprawa jakości poprzez standaryzację. 
Cykl PDCA opisuje poszczególne fazy w procesie ciągłej poprawy (KVP). KVP jest 
podstawą wszystkich systemów zarządzania jakością. Dzięki temu w przedsiębiorstwie ma 
miejsce ciągłe ulepszanie procesów i procedur, którego celem jest poprawa efektywności, 
zadowolenia klientów i pracowników przedsiębiorstwa. 



1. Plan = pozyskiwanie (dane podstawowe, wywiad dot. opieki, biografia, diagnoza):
W administracji najpierw zapisywane jest przyjęcie do domu, zameldowanie i umowa. 
Te dane są do dyspozycji opiekunów przy wprowadzaniu się podopiecznego do domu. 
Zebranie informacji powinno w miarę możliwości odbyć się bezpośrednio po 
wprowadzeniu się do domu, w szczególności dotyczy to zarządzania ryzykiem jak odleżyny, 
ryzyko upadku, czynniki ryzyka w przypadku bólu, nietrzymanie moczu, informacje
dotyczące odżywiania. 
Proces rozpoczyna się od zebrania informacji o stanie obecnym podopiecznego. Podczas 
rozmowy wstępnej z mieszkańcem, członkami rodziny lub opiekunem wszystkie dane zostają 
zebrane w programie. Uwzględnione zostają przy tym potrzeby i życzenia mieszkańca 
wymagającego opieki. Wypowiedzi są zapisywane dokładnie tak, jak zostały wypowiedziane 
przez mieszkańca, bez żadnych zmian. 
Zbierane informacje obejmują: 

 Personalia i podstawowe dane ogólne (lekarz domowy, opiekun,
umocowania, kasa chorych, stopień opieki, życzenia dotyczące pochówku, 
przedmioty wartościowe itd.). 

 Diagnozy lekarskie i diagnozy dot. opieki, które można wywnioskować z 
aktualnego stanu osoby wymagającej opieki 

 Biografia w celu poznania rytuałów 
 Stan odżywienia z przyzwyczajeniami dot. picia i jedzenia, parametry witalne 

(ciśnienie krwi, waga, wzrost, np. cukier we krwi (za zgodą mieszkańca) 
 Sporządzenie krótkiego wywiadu na podstawie usystematyzowanego zbioru 

informacji (SIS) z rozpoznaniem problemów pielęgnacyjnych i zasobów w ramach 
pielęgnacji ciała, przy żywieniu, mobilności, zaopatrzeniu domowemu, organizacji 
procedur zaopatrzenia, komunikacji, opieki socjalnej oraz potrzeb religijnych

 W zależności od wyników udziela się porady mieszkańcowi i w razie potrzeby tworzy 
krótką dokumentację, jeśli zalecane działania zostaną odrzucone przez 
podopiecznego, członków rodziny lub opiekuna. 

 W razie potrzeby dodatkowy dokument zarządzania ryzykiem (z odpowiednimi ocenami) 
 Zabiegi zarządzone przez lekarza jak np. leki lub opatrywanie ran 



2. Do = Cele pielęgnacji i działania (przeprowadzenie lub wykonanie): 
W okresie próbnym omówione działania i zmiany opiekuńcze uznane za konieczne i 
wskazane zostają zaplanowane i pisemnie ustalone w dokumentacji opieki. Następnie 
działania te są praktycznie realizowane i wykonywane przez wszystkich zainteresowanych. 
Planowanie działań odbywa się na podstawie i z uwzględnieniem indywidualnych cech 
szczególnych i potrzeb w ramach świadczeń opiekuńczych (zaopatrzenie podstawowe) w 
powiązaniu z otoczeniem domowym (zaopatrzenie domowe) oraz indywidualną 
dodatkową opieką socjalną na podstawie § 87b SGB XI. Dotyczy to także działań 
związanych z istniejącymi ryzykami i ew. danych z zakresu ewaluacji a także działań w 
ramach zleconej opieki leczniczej wg SGB V.
Raport z opieki to „Protokół przebiegu“ procesu opieki nad mieszkańcem. Wpisy dotyczą 
wyłącznie odchyleń od indywidualnego planu działań oraz aktualnych zdarzeń, odmowa 
przyjęcia leków. Na tej podstawie można ocenić i prawnie udokumentować skuteczność 
opieki. W raporcie opieki zawarte są elementy szczególne, zdarzenia oraz stan ogólny 
podopiecznego. Odchylenia od planu działań należy rozpoznawać wcześnie. Częste 
odchylenia prowadzą do ewaluacji arkusza SIS na obszarze zmian i ewaluacji odpowiedniej 
części planu struktury dnia. 
Świadczenia terapeutyczne wykonywane przez inne grupy zawodowe oraz świadczenia 
związane z opieką są także dokumentowane na karcie raportu lub w odpowiednim 
dokumencie wykonania. Opieka lecznicza wg SGB jest dokumentowana także w 
odpowiednim dokumencie wykonania.

3. Check = Ewaluacja:
W ramach praktycznej realizacji działania i uzgodnienia z mieszkańcem są sondowane i 
sprawdzane, w jakim stopniu są wykonalne lub muszą zostać poprawione. Braki lub słabe 
punkty są uwzględniane podczas kontroli opieki / ewaluacji. Rozmowy z poradami, 
omówienia przypadków i wizyty opiekuńcze służą precyzyjnemu sprawdzeniu skuteczności 
działań i są przeprowadzane indywidualnie dla każdego mieszkańca. 
W ramach ewaluacji indywidualny plan działania mieszkańca jest sprawdzany przez 
specjalistę opieki dedykowanej oraz korygowany i ewaluowany wg aktualnego stanu 
mieszkańca. 

4. Act = Dostosowanie opieki (ulepszenie):
Jeśli w ramach ewaluacji zostanie stwierdzona potrzeba zmian, ponieważ podjęte działania 
były  niewystarczające lub nieskuteczne, zmieniła się sytuacja mieszkańca lub pojawiła się 
nowa wiedza naukowa, te nowe doświadczenia i informacje są uwzględniane w procesie i 
powoduję ponowne uruchomienie kręgu. 

12. Przyzwyczajenie i dobre samopoczucie

Obok opisanego wcześniej procesu opieki, w którym chodzi przede wszystkim o 
pielęgnację/opiekę i związaną z tym organizację, w pierwszych tygodniach pobytu 
mieszkańcy objęci są także opieką psychosocjalną.  W większości przypadków podjęcie 
decyzji przez podopiecznych i członków rodziny o zamieszkaniu w naszym domu nie jest 
łatwe. To decydujące przeżycie, które przez wielu podopiecznych jest odbierane jako utrata 
niezależności, może szybko nabrać krytycznej intensywności. Z tego powodu chcemy, żeby 
zadomawianie się odbywało się w taki sposób, aby zmiana nie była odczuwana przez 
mieszkańca jak obciążenia a przejście do codzienności Domu Seniora odbyło się jak 
najłagodniej. 



Z tego względu potrzebna jest profesjonalna opieka i wsparcie. Chcemy wykluczyć u 
mieszkańców poczucie „bycia zdanym na innych”. Dlatego system opieki dedykowanej 
znacznie przyczynia się do wzbudzenia u mieszkańca poczucia, że jest u nas mile widziany a 
decyzja o przeprowadzce do naszego domu była słuszna. Po wprowadzeniu się do domu 
mieszkańcowi zostaje przydzielony dedykowany opiekun, który jest dla niego główną osobą 
kontaktową przy najważniejszych kwestiach związanych z realizacją pielęgnacji i opieki. Ta 
osoba ma zapewnić mieszkańcowi bezpieczeństwo i odnalezienie się w domu. Opiekun 
dedykowany we współpracy z całym zespołem opiekuńczym prowadzi w pierwszym 
tygodniu precyzyjne obserwacje różnych aktywności codziennych i opisuje swoje 
spostrzeżenia na karcie raportu. 
We współpracy z opiekunami socjalnymi opiekun dedykowany realizuje następujące 
zadania:

 Pokazanie pomieszczeń w celu poprawy orientacji mieszkańca w placówce 
 Pomoc mieszkańcowi w urządzeniu pokoju wg jego gustu 
 Wsparcie przy nawiązywaniu nowych społecznych kontaktów na obszarze placówki 
 Informowanie mieszkańca o możliwościach spędzania czasu wolnego 

Najczęściej prowadzi to do tego, że podopieczny szybko się zadomawia i szybko 
nawiązuje kontakt ze wspólnotą, szybko przezwycięża poczucie utraty niezależności i 
nabiera dobrego samopoczucia.

Po pierwszych 6 tygodniach pobytu w naszej placówce przeprowadzamy ankietę z 
mieszkańcem badając, na ile zadomowił się w naszej placówce. Jeśli ze względu na 
ograniczenia poznawcze mieszkaniec nie jest w stanie sam wyrazić opinii o swoim 
samopoczuciu, włączamy do rozmowy członków rodziny lub opiekuna. 
Zadajemy m.in. następujące pytania: 

 Czy dobrze się Pani/Pan czuje w naszej placówce? 
 Czy został Pani/Panu przedstawiony dedykowany opiekun? 
 Czy nawiązała Pani/nawiązał Pan już jakieś kontakty w naszym domu? 
 Czy korzysta Pani/Pan z naszej oferty zajęć? 
 Czy pytano i uwzględniono Pani/Pana życzenia dotyczące przebiegu dnia 

(godzina wstawania i chodzenia spać, pory posiłków)? 
 Czy mogła Pani/mógł Pan urządzić swój pokój zgodnie z życzeniem i czy czuje 

się Pani/Pan dobrze w swoim pokoju? 

Wyniki są dokumentowane i sprawdza się, czy nie wynika z nich potrzeba dostosowania w 
zakresie niezaspokojonych jeszcze potrzeb mieszkańca. Sprawdzenie jest także kontrolą, czy 
wcześniej omówione działania zostały zrealizowane. Stwierdzone odchylenia od struktury 
dnia są omawiane w zespole i wprowadzane do planu dnia w SIS. Proces ten odbywa się tak 
długo, aż mieszkaniec uzna, że jego potrzeby są spełnione. 

12.1 Opieka dedykowana

W Domu Seniora zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego użyteczności publicznej miasta 
Frankfurt n/Odrą pracujemy na zasadzie opieki dedykowanej. Dzięki zapewniamy 
całościową opiekę dostosowana do każdego podopiecznego. Oznacza to, że opiekun jest 
pierwszą osobą kontaktową dla grupy mieszkańców. Głównymi punktami opieki 
dedykowanej są mieszkaniec i opieka dostosowana do jego życzeń, potrzeb i 
przyzwyczajeń. 



12.2 Opieka duszpasterska i nad umierającym pacjentem 
Opiekę nad umierającym mieszkańcem żegnającym się ze światem doczesnym traktujemy 
także jako element naszej pracy związanej z pielęgnacją i opieką. Zależy nam bardzo na 
tym, żeby poprzez bliskość zminimalizować w miarę możliwości wszelkie lęki. Tak samo 


