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………………………………………. 

                                                                                                      Data wpływu (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) 

 
FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 
Kod kandydatki /kandydata: …………………….…..…...….. 

                                                 (uzupełnia osoba przyjmująca zgłoszenie) 
 

Tytuł projektu „Serce dla powiatów” 

Nr projektu 
Oś: IX Włączenie społeczne; Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie:  
IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT 

 
Dane kandydatki / kandydata 

 

Osoba niesamodzielna                     
 

Opiekun faktyczny               
 

 
Dane 
podstawowe 

Imię (imiona)  

Nazwisko 
 

 

Płeć 
 

 K                                                               M 

Data urodzenia 
 

PESEL 
 

 

Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu 

 

Adres 
zamieszkania 

Ulica 
 

 

Nr domu 
 

 Nr lokalu  

Miejscowość 
 

 
Kod pocztowy 
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 Powiat 
 powiat tomaszowski 
 powiat poddębicki 
 powiat zduńskowolski 

Adres 
do korespondencji (w 
przypadku gdy jest 
inny aniżeli 
zamieszkania): 

Ulica 
 

 

Nr domu 
 

 Nr lokalu  

Miejscowość 
 

 
Kod pocztowy 

 

Dane 
kontaktowe: 

Telefon  
 

 

E-mail 
 

 

Wykształcenie 
 

Poziom wykształcenia 

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE (ISCED 0)  
 PODSTAWOWE (ISCED 1)  
GIMNAZJALNE (ISCED 2)  
 PONADGIMNAZJALNE (ISCED 3)  
 POLICEALNE ( ISCED 4)  
WYŻSZE ( ISCED 5-8) 

Stan zdrowia w 
przypadku osoby 
niesamodzielnej 
(proszę opisać 
sytuację zdrowotną) 

 

 
Status kandydatki /kandydata 

 

Status na rynku pracy 
(definicje według 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z 
udziałem  środków 
Europejskiego Funduszu  
Społecznego w obszarze 
rynku pracy) 

Osoba bezrobotna  czyli pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 
poszukująca zatrudnienia. Jest to osoba zarejestrowana jako bezrobotna zgodnie z 
krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełnia wszystkich trzech kryteriów. Osobami 
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 
uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. 
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), 
są również osobami bezrobotnymi. 

 
 
 
 

taknie 
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w tym długotrwale bezrobotna: 
-młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 
(>6 miesięcy), 
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 
miesięcy (>12 miesięcy). 

taknie 

Osoba zarejestrowana w PUP z III profilem taknie 
Osoba bierna zawodowa to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). 

 
taknie 

Osoba pracująca to osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą 
otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba 
posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracuje ze 
względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 

 
taknie 

W przypadku osób pracujących proszę o wpisanie miejsca pracy i wykonywanego zawodu: 
 
 
 

Sytuacja 
kandydatki/ta 

Jestem osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

 
taknie 

Proszę wpisać stopień i rodzaj niepełnosprawności: 

Jestem migrantem, osobą obcego pochodzenia, przynależę do mniejszości (w tym 
mniejszości narodowej i etnicznej). Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym 
państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada 
polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania 
obywatelstwa innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się 
poza terenem Polski. Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to 
mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska). 

taknie 
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Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań. 
(Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską 
typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się 
okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia 
mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących 
warunkach); 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla 
bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby 
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby 
otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne 
zakwaterowanie wspierane); 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby 
posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); 4. 
Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania 
substandardowe - lokale nienadające się do na mieszkania wg standardu krajowego, 
skrajne przeludnienie). 

taknie 

 
OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016,679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Akademię Zdrowia Sp. z o.o. Sp. k. dla potrzeb procesu rekrutacji i realizacji projektu „Serce 
dla powiatów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Oświadczam, że zamieszkuję teren powiatu tomaszowskiego , powiatu poddębickiego lub powiatu 
zduńskowolskiego. 

3. Oświadczam, że mam powyżej 18 lat. 
4. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem rekrutacji i akceptuję jego postanowienia. 
5. Zostałam(em) poinformowana(y), że projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 
 

 
                                                                                     Data i podpis kandydatki/kandydata 
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Potwierdzenie złożenia dokumentów niezbędnych na etapie prowadzonej rekrutacji (wypełnia 
osoba przyjmująca zgłoszenie): 
 

Lp. Rodzaj dokumentu Potwierdzenie dostarczenia 
1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny 

dokument równoważny  
 

2. zaświadczenie o stanie zdrowia   

3. skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką  

 

4. karta oceny wg skali opartej na skali Barthel  

5. oświadczenie o nie korzystaniu z tego samego typu 
wsparcia w innych projektach współfinansowanych z 
EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020, 

 

6. inne dokumenty potwierdzające skorzystanie z usługi 
zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, 
lekarska, karty wizyt, itp.  

 

7. Dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. 
zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR 

 

8. wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie 
ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu korzystał/a ze świadczenia zdrowotnego w 
zakresie leczenia szpitalnego 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                          Data i podpis przyjmującego zgłoszenie 
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REGULAMIN REKRUTACJI 

 
 
obowiązujący w projekcie pt. „Serce dla powiatów” realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) 
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś: IX Włączenie społeczne; 
Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

1. Regulamin rekrutacji określa warunki rekrutacji kandydatki/kandydata do projektu „Serce dla 
powiatów”. 

2. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-B001/19-00 zawartej pomiędzy 
Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Akademią 
Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

4. Okres realizacji projektu od 01.08.2020 r. do 30.09.2022 r. 
5. Regulamin rekrutacji do projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu:, 

www.przychodniamalinowa.pl, a także w siedzibie biura projektu mieszczącego się w Łodzi przy 
ulicy Kilińskiego 21, 90-205 Łódź, czynne codziennie w godzinach 10:00-16:00. 

 
§ 2 

Definicje 
Projekt – Projekt „Serce dla powiatów” 
Biuro projektu– pomieszczenia przeznaczone do realizacji projektu mieszczące się w Łodzi przy ul. 
Kilińskiego 21. 
Kandydatka/Kandydat – osoba chcąca wziąć udział w projekcie. 
Uczestniczka/Uczestnik – osoba zakwalifikowana do projektu (spełniająca zapisy § 3), która podpisała 
umowę dotyczącą udziału w projekcie oraz inne niezbędne dokumenty (zgodne z § 4). 
IZ – Instytucja Zarządzająca, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
IP – Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 
Realizator projektu- Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
 

 
 
 

§ 3 
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Warunki zakwalifikowania kandydatki/kandydata do udziału w projekcie 
1. Rekrutacja będzie odbywać się w oparciu o zasadę bezstronności, jawności i przejrzystości                       

i zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji w tym dostosowania dla osób 
niepełnosprawnych. Realizator projektu zapewnia otwarty nabór dla wszystkich zainteresowanych 
(bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek), pełny i sprawiedliwy udział. 

2. Uczestniczką/uczestnikiem projektu mogą zostać: 
 
a) osoby niesamodzielne- które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Do oceny stopnia 
niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel. Pozwala na ocenę chorego pod względem 
jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi 
czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie                     
i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, 
korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Skala ta pozwala zdiagnozować, 
które czynności chory potrafi wykonać bez pomocy z zewnątrz, które z pomocą lub w ogóle nie 
potrafi wykonać. W skali Barthel można uzyskać 100 pkt. Są trzy przedziały oceny, uzyskanie:  
 od 0 do 20 pkt oznacza całkowitą niesamodzielność, 
 od 20 do 80 pkt – chory może funkcjonować samodzielnie w określonym stopniu, 
 od 80 do 100 pkt – chory funkcjonuje samodzielnie, ewentualnie z niewielką pomocą                      

z zewnątrz. 
Działaniami w projekcie mogą zostać objęte osoby, które w skali Barthel otrzyma nie więcej niż 
60 punktów. 

b) otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób 
niesamodzielnych, 

c) osoby zamieszkałe na terenie powiatu tomaszowskiego, powiatu poddębickiego lub powiatu 
zduńskowolskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,  

d) osoby powyżej 18 roku życia, 
e) osoby bezpośrednie korzystające z interwencji EFS: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego 
rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w 
Wytycznych; osoby z rodzin korzystających z PO PŻ; osoby o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności; osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,                                             
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, 
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§ 4 
Przebieg rekrutacji 

1. Rekrutacja będzie prowadzona w zarówno w Biurze Projektu, jak i innym miejscu wskazanym przez 
potencjalnego kandydata/kandydatkę. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłosić się osobiście lub za 
pośrednictwem opiekuna faktycznego do objęcia wsparciem w projekcie. 

3. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie wraz z formularzem rekrutacyjnym będą 
musiały dostarczyć: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny 
(jeżeli dotyczy), zaświadczenie o stanie zdrowia, skierowanie wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej do objęcia długoterminową opieką, karta oceny wg skali opartej na 
skali Barthel, oświadczenie o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 
współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020, inne dokumenty potwierdzające 
skorzystanie z usługi zdrowotnej np.: dokumentacja pielęgniarska, lekarska, karty wizyt, itp., 
dokumenty potwierdzające bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. 
zaświadczenie z PUP, OPS/PCPR, wypis szpitalny dotyczący osób, które w okresie ostatnich 12 
miesięcy przed przystąpieniem do projektu korzystał/a ze świadczenia zdrowotnego w zakresie 
leczenia szpitalnego. 

4. Rekrutacja będzie składała się z dwóch etapów: 
 

I ETAP: Ocena kryteriów formalnych (dostępu) według kryteriów spełnia/nie spełnia: 
 zamieszkanie na terenie powiatu tomaszowskiego, powiatu zduńskowolskiego lub 

powiatu poddębickiego (ośw.); 
 wiek powyżej 18 lat (ośw.); 
 max 60 punktów w skali Barthel (ankieta); 
 oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach 

współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 (ośw.). 
 
II ETAP: Ocena kryteriów premiujących (pierwszeństwa): 

 stopień niepełnosprawności: znaczny + 5 pkt, umiarkowany + 3 pkt, lekki + 2 pkt 
(orzeczenie); 

 poniżej 40 pkt w skali Barthel + 5 pkt (ankieta); 
 hospitalizacja w okresie ostatnich 12 miesięcy + 5 pkt (wypis). 

 
5. W przypadku gdy kandydat/kandydatka spełni kryteria formalne zostanie zaproszony/a na spotkanie 

z pielęgniarką koordynującą, która dokona analizy dokumentacji medycznej. 
6. Po dokonaniu oceny kryteriów premiujących pielęgniarka koordynująca wspólnie z kierownikiem 

projektu podejmie decyzję dotyczącą możliwości udzielenia danej osobie wsparcia w projekcie. 
7. Po dokonaniu wyboru zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i lista 

rezerwowa. 
8. Wybrani kandydaci/kandydatki zostaną zaproszeni/zaproszone na podpisanie umowy. 
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§ 5 

Proces odwoławczy 
Kandydatkom/kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Realizatora projektu  
na żadnym etapie rekrutacji. Kandydatki/kandydaci mogą natomiast odwołać się pisemnie  
do Kierownik projektu, w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości proceduralnych podczas 
procesu rekrutacyjnego. W takim przypadku Kierownik projektu rozpatruje odwołanie, złożone w formie 
pisemnej do Biura projektu w terminie do 3 dni od daty dostarczenia pisma. 
 
 § 6  

Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu rekrutacji należy do Realizatora projektu i jest 

wiążąca dla kandydatek/kandydatów i uczestniczek/uczestników. 
2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie rekrutacji.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Realizator 

projektu. 
 
 
 
……………………………………………………………. 
Data i podpis Kandydata/Kandydatki 
 



 
Projekt "Serce dla powiatów" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Biuro Projektu  „Serce dla powiatów” 

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź, tel.: 42 255 77 02 
  
   

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że nie korzystam z tego samego typu wsparcia oferowanego                        

w projekcie „Serce dla powiatów” w innych projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WŁ 

2014-2020. 

 
 
 
 

…………………………….……………………… 
                                                                                                Data i podpis 

 
 



 
Projekt "Serce dla powiatów" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
Biuro Projektu  „Serce dla powiatów” 

Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź, tel.: 42 255 77 02 
  
   

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że znajduję się na liście oczekujących na 
udzielenie świadczenia: 
 
 pielęgniarskiego 
 
 opiekuńczego 
 
 rehabilitacyjnego 
 
 
Jednocześnie informuję, że okres oczekiwania w przypadku poszczególnych świadczeń 
wynosi: 
 

 świadczenia pielęgniarskie: ………………………………………………………………………………………… 
 

 świadczenia opiekuńcze: ……………………………………………………………………………………………. 
 

 świadczenia rehabilitacyjne: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie powyżej informacje są 
prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez 
upoważnione do tego instytucji pod względem ich zgodności z prawdą. 
 
 
 

……………………………………………………. 
                                                                                    Data i podpis 

 
 
 
 

 



 
Projekt „Serce dla powiatów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

 

Biuro Projektu „Serce dla powiatów” 
Akademia  Zdrowia Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  
90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21 

 

St
r.

 1
 

 
 
 
 

…………………,……………. 
(miejscowość, data) 

 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016,679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: 

Imię, nazwisko, PESEL, adres, numer telefonu, e-mail 

w celu realizacji umowy, informacyjnym przez Akademię Zdrowia Sp. z o.o. Sp. K.  

 
  

……………………………………….…………….. 

(podpis) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana o możliwości 
wycofania zgodny na przetwarzanie wyżej wymienionych danych w formie 
pisemnej w siedzibie Akademii Zdrowia Sp. z o.o. Sp. Komandytowej  
90-205 Łódź, ul. Kilińskiego 21. 
 

 

 

……………………………………..…………….. 

                   (podpis) 

 
 

 



Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 69/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 6 listopada 2014 r. 

 1 

 

Oznaczenie świadczeniodawcy 

 

SKIEROWANIE  

DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ  

 

Nazwisko i imię pacjenta ................................................................................................................................................... 

PESEL ............................................................................................................................................................................... 

Adres  zamieszkania........................................................................................................................................................   

I. Wywiad (główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie, nawyki) 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

II. Badanie przedmiotowe: waga....... wzrost ....  

1. Skóra i węzły chłonne obwodowe............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

□  odleżyny   □  owrzodzenia troficzne   □ rany przewlekłe 

2. Układ oddechowy ....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

3. Układ krążenia: wydolny - niewydolny' , ciśnienie krwi............................................................................................... 

tętno/min .................,.......................................................................................................................................................... 

4.Układ  pokarmowy........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

□ gastrostomia    □  zgłębnik do żołądka     □ nietrzymanie stolca 

5. Układ moczowo-płciowy ................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

□ nietrzymanie moczu    □ cewnik do pęcherza moczowego 

6. Układ ruchu oraz ocena stopnia samodzielności w samoobsłudze i samopielęgnacji 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

□ leżący   □ chodzący   □ poruszający się z pomocą osób trzecich/ przedmiotów ortopedycznych 

7. Układ nerwowy i narządy zmysłów: ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

8.Rozpoznanie (choroba zasadnicza – kod ICD –10): 

............................................................................................................................................................................................ 

III. Stwierdzam, że osoba wyżej wymieniona wymaga opieki pielęgniarskiej i w chwili obecnej nie wymaga hospitalizacji. 

IV. Zalecenia lekarskie: 

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.............................................. 

         ............................................................................... 

            (pieczęć, podpis lekarza, data) 



Załącznik nr 3  

(Dz.U. 2013 poz. 1480) 

 

KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO OBJĘCIA/OBJĘTEGO
1
 

PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ DOMOWĄ 

 

1. Ocena świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel2 

Imię i nazwisko  świadczeniobiorcy…………………………………………….…………………………... 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………. 

Numer Pesel, a w przypadku braku numeru Pesel, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel 

Lp. Czynność3 Wynik4 

1 

Spożywanie posiłków: 

0 - nie jest w stanie samodzielnie jeść 
5 - potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp. lub wymaga zmodyfikowanej diety 
10 - samodzielny, niezależny 

 

2 

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie: 

0 - nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu 
5 - większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby) 
10 - mniejsza pomoc słowna lub fizyczna 
15 - samodzielny 

 

3 

Utrzymanie higieny osobistej: 

0 - potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych 
5 - niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z zapewnionymi pomocami) 

 

4 

Korzystanie z toalety (WC) 

0 - zależny 
5 - potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam 
10 - niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się 

 

5 

Mycie, kąpiel całego ciała: 

0 - zależny 
5 - niezależny lub pod prysznicem 

 

6 

Poruszanie się po powierzchniach płaskich: 

0 - nie porusza się lub < 50 m 
5 - niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50 m 
10 - spacery z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50 m 
15 - niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50 m 

 

7 

Wchodzenie i schodzenie po schodach: 

0 - nie jest w stanie 
5 - potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie 
10 - samodzielny 

 

8 

Ubieranie się i rozbieranie: 

0 - zależny 
5 - potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez pomocy 
10 - niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł itp. 

 



9 

Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu: 

0 - nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw 
5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 
10 - panuje, utrzymuje stolec 

 

10 

Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego: 

0 - nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to 
niesamodzielny 

5 - czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 
10 - panuje, utrzymuje mocz 

 

Wynik kwalifikacji5 

 

 

 

Wynik oceny stanu zdrowia: 
Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/nie wymaga1 pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 
 
 
.........................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………….               ……………………………………………………………………. 

data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia 
zdrowotnego albo pielęgniarki opieki 

długoterminowej domowej
6
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić. 

2 Mahoney FI, Barthel D. „Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel”. 

   Maryland State Med Journal 1965; 14:56-61. Wykorzystane za zgodą. 
   Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych. 
3
 W lp. 1-10 należy wybrać i podkreślić jedną z możliwości najlepiej opisującą stan świadczeniobiorcy. 

4
 Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości. 

5
 Należy wpisać uzyskaną sumę punktów z lp. 1 – 10. 

6 Dotyczy oceny świadczeniobiorcy, wg. skali Barthel, przebywającego pod opieką pielęgniarki opieki długoterminowej  

   domowej 


