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Agnieszka Nolka
Koordynatorka projektu Ośrodek Informacji Alzheimerowskiej
Wstęp
Opieka nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera wymaga wiele sił i dużego zaangażowania ze strony
najbliższych. Wraz z postępem choroby pojawia się konieczność poświęcania podopiecznemu coraz
większej ilości czasu, co zawsze niesie za sobą reorganizację życia rodzinnego. W końcowej fazie
choroby niezbędne staje się zapewnienie całodobowej opieki nad chorym. Niekiedy sytuacja zmusza
rodzinę do umieszczenia bliskiej osoby w domu pomocy społecznej. Podjęcie takiej decyzji nie jest
łatwe i wzbudza silne emocje, jednak czasem jest to najlepsze wyjście zarówno dla chorego jak i jego
rodziny.
Chcemy pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego miejsca dla chorego będącego pod Państwa
opieką. Mamy nadzieję, że dostarczając podstawowych informacji o przystosowaniu placówek do
opieki nad osobą dotkniętą chorobą Alzheimera pozwolimy zmniejszyć obawy przed skorzystaniem
z ich pomocy. Prosimy jednak pamiętać, że żaden opis nie zastąpi osobistej wizyty w danej placówce
i bezpośredniego kontaktu z jej personelem.
W celu zebrania informacji o przystosowaniu domów pomocy społecznej z terenu województwa
wielkopolskiego do opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera posłużyliśmy się ankietą
pocztową rozesłaną do domów pomocy społecznej podlegających Wydziałowi Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ankieta składała się z bloków pytań przygotowanych przez
psychologa, rehabilitanta oraz psychiatrę i neurologa. Ponadto ocenialiśmy też przygotowanie personelu do opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera (szkolenia) oraz oferowane warunki pobytu. Celowo nie zamieściliśmy pytania o koszty pobytu oraz dostępność wolnych miejsc, ponieważ
nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi – wiele zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. Dobrym
źródłem informacji na temat dostępnych miejsc i płatności są jednostki pomocy społecznej właściwe
dla miejsca zamieszkania. Listę powiatowych centrów pomocy rodzinie znajdą Państwo na końcu
Informatora.
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Jak czytać Informator?
Ankiety rozesłano do 59 domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim.
Otrzymaliśmy 23 wypełnione kwestionariusze na których podstawie utworzony został ranking placówek pod względem przystosowania do opieki nad osobą z chorobą Alzheimera i zaburzeniami otępiennymi podobnego typu.
Każda z placówek mogła zdobyć maksymalnie 50 punktów.
Ponadto każdy z bloków składających się na ogólną ocenę placówki ¬– psychologiczny, rehabilitacyjny, neurologiczno-psychiatryczny, dotyczący kwalifikacji personelu oraz warunków pobytu – został
oceniony osobno i opatrzony dodatkowymi informacjami.
Na końcu każdego opisu umieszczono dane adresowe placówki.

Informator dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera
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Arkusz oceny
NAZWA PLACÓWKI
OGÓLNA OCENA PLACÓWKI
Liczba punktów w ocenie ogólnej: X/50
Miejsce w rankingu: X/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: X/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: X/23
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: X/23
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: X/23
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: X/23
DANE ADRESOWE

8

informator .indd 8

Informator dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera

2008-07-22 12:14:16

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Chodzież
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 36,8/50
Miejsce w rankingu: 1/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 2/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera, za pomocą testu MMSE i Testu Rysowania Zegara. Istnieje stały, ustalony
harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia muzyczne. Kontakt z rodzinami jest
regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom posiada programy wsparcia dla rodzin
podopiecznych. Placówka dobrze zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 7/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem oraz okresowo z neurologiem. Jest możliwość konsultacji indywidualnych. Prowadzona jest także terapia funkcji poznawczych przynajmniej
trzy razy w tygodniu. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 6/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji trzy razy w tygodniu. Zatrudniony jest jeden fizjoterapeuta. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są
m.in. metodą PNF, stosowane są także ćwiczenia czynne i czynno-bierne.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 2/11
Personel brał udział w wielu szkoleniach wewnętrznych, m.in. z zakresu podstawowej opieki nad
chorym z zespołem otępiennym (np. z chorobą Alzheimera), a także dotyczących: rehabilitacji funkcji
poznawczych, specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), radzenia sobie ze stresem związanym z opieką nad chorym z zespołem otępiennym
oraz szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież
tel. 067-282-14-09, 067-282-97-39
e-mail: dps@dpschodziez.pl;
www.dpschodziez.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Zagórów
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 36,7/50
Miejsce w rankingu: 2/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 5/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy
grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa, zajęcia muzyczne. Realizowane są bieżące i długoterminowe plany indywidualnego wsparcia mieszkańca. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje
możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez całodobowa opiekę personelu.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 7/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą. Nie są prowadzone konsultacje z neurologiem i psychologiem. Prowadzona jest terapia funkcji poznawczych codziennie w dni robocze. Ośrodek zapewnia
całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 6/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji codziennie w dni robocze. Sprzęt rehabilitacyjny pozwala na bardzo urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem elementów
metody PNF, prowadzona jest także kinezyterapia, fizykoterapia i masaż. Na jednego rehabilitanta
przypada 80 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 1/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz szkoleniach dotyczących: rehabilitacji funkcji poznawczych, specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera),
sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z opieką nad chorym z zespołem otępiennym oraz z
zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Limanowskiego 4, 62-410 Zagórów
tel. 063-276-10-23,
e-mail: zagorow@domypomocy.pl,
www.zagorow.domypomocy.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Kalisz
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 34,1/50
Miejsce w rankingu: 3/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 5/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera za pomocą testu MMSE i Testu
Rysowania Zegara. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz
zajęcia muzyczne. Przynajmniej trzy razy w tygodniu prowadzone są zajęcia wzmacniające sprawność
funkcji poznawczych. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin.
Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 1/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Na jednego rehabilitanta przypada 45 podopiecznych. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone
ćwiczenia. Prowadzone są ćwiczenia z wykorzystaniem metody PNF.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz szkoleniach dotyczących specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), a także pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
ul. Winiarska 26, 62-800 Kalisz
tel. 062-767-30-16 lub 17
e-mail: dpskalisz@poczta.fm,
www.dpskalisz.pl
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Dom Pomocy Społecznej
Poznań, ul. Bukowska
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 33,9/50
Miejsce w rankingu: 4/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 10/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Jest ustalony
harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni nie biorą udziału w zajęciach w
formie pracy grupowej. Prowadzona jest natomiast terapia zajęciowa. Kontakt z rodzinami ma miejsce
w miarę potrzeb i z woli samych rodzin. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Placówka nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem
poprzez monitoring i dozór.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 8/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Prowadzona jest terapia funkcji poznawczych (przynajmniej trzy razy w tygodniu). Ośrodek
nie zapewnia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia usprawniające są prowadzone na zalecenie lekarza.
Zatrudnionych jest dwóch fizjoterapeutów.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 1/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz szkoleniach dotyczących: specyfiki kontaktu interpersonalnego
z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), radzenia sobie ze stresem związanym z opieką nad chorym z zaburzeniami otępiennymi, rehabilitacji funkcji poznawczych oraz w
szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
i łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Bukowska 27/29, 61-501 Poznań
tel. 061-848-07-09
e-mail: dpsbukowska@ewan.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku
Łężeczki
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 33,2/50
Miejsce w rankingu: 5/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 8/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Istnieje natomiast ustalony harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest
terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Personel kontaktuje się z rodzinami tylko w wyjątkowych
sytuacjach np. pogorszenia stanu zdrowia. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem
– teren domu jest ogrodzony i monitorowany.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 8/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 1/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są m.in. z wykorzystaniem metod PNF i Bobach. Na jednego rehabilitanta przypada 10 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz szkoleniach dotyczących specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), a także pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
64-412 Łężeczki, gm. Chrzypsko Wielkie
tel. 061-295-12-56
e-mail: info@dpslezeczki.pl,
www.dpslezeczki.pl
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Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku
Gminno-Miejskie Centrum Pomocy
„Wiara-Nadzieja-Miłość”
Odolanów
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 31,9/50
Miejsce w rankingu: 6/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 3/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera za pomocą testu
MMSE, Testu Rysowania Zegara, Skali Cornell Oceny Depresji w Przebiegu Otępienia. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w
formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Kontakt z rodzinami
jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie prowadzi programów wsparcia dla
rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez stały dozór personelu.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 10/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Niestety dom nie współpracuje z neurologiem. Raz w tygodniu prowadzona jest terapia funkcji
poznawczych. Ośrodek nie zapewnia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 3/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metod PNF i Bobach. Na jednego rehabilitanta przypada 15 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniu dotyczącym specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem
otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera) oraz w szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów
tel. 062-733-25-90
e-mail: gmcentrum@interia.pl

14

informator .indd 14

Informator dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera

2008-07-22 12:14:19

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 31,8/50
Miejsce w rankingu: 7/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 10/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Nie ma
ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest także terapia zajęciowa oraz zajęcia wzmacniające
sprawność funkcji poznawczych (dwa razy w tygodniu). Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje
możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem m.in. poprzez całodobowy nadzór i opiekę nad
podopiecznym oraz pełną kontrolę nad osobami z demencją podczas spacerów.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 2/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. W ośrodku jest prowadzona całodobowa opieka pielęgniarska.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 4/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody Mc Kenzie. Na jednego rehabilitanta przypada 35 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 7/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz w szkoleniu dotyczącym radzenia sobie ze stresem związanym z opieką nad chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera).
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
Baszków 112, 63-760 Zduny
tel. 062-721-11-76
tel./fax 062-721-12
tel. kom: 693 452 941 – biuro
tel. kom: 693 452 943 – oddział pierwszy
tel. kom: 693 452 946 – oddział drugi
e-mail: poczta@dpsbaszkow.pl,
www.dpsbaszkow.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
w Śremie
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 31,7/50
Miejsce w rankingu: 8/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 8/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Jest natomiast ustalony stały harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej, a ponadto w zajęciach
teatralnych, estetoterapii i silwoterapii. Rodziny chorych są regularnie informowane o stanie zdrowia
podopiecznych. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Niestety nie ma programów wsparcia dla
rodzin podopiecznych.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 9/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i neurologiem, zatrudnia także psychologa. Są możliwe
konsultacje indywidualne z wymienionymi specjalistami. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Recepcja jest czynna od 6.00 do 22.00, w pozostałych godzinach dom jest zamknięty,
otwierany za pomocą domofonu. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce codziennie odbywają się zajęcia z rehabilitacji. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala
na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone na sali gimnastycznej oraz w formie fizykoterapii.
Na 86 podopiecznych przypada tylko jeden rehabilitant.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 3/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu pielęgnacji osób chorych z otępieniem starczym oraz chorych na Alzheimera, a także w szkoleniach dotyczących: rehabilitacji funkcji poznawczych, specyfiki
kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), radzenia
sobie ze stresem związanym z opieką nad chorym z zespołem otępiennym oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz instalacje przywoławcze. Można korzystać z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. 061-283-03-69
e-mail: dps_srem@poczta.onet.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Pakosław
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 31,5/50
Miejsce w rankingu: 9/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 12/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Nie określa
w żaden sposób stopnia oraz specyfiki zaburzeń otępiennych. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia
dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej.
Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Prowadzone są także zajęcia wzmacniające
sprawność funkcji poznawczych (przynajmniej trzy razy w tygodniu). Personel kontaktuje się z rodzinami tylko w wyjątkowych sytuacjach np. pogorszenia stanu zdrowia. Istnieje możliwość codziennych
odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza
pacjenta przed zaginięciem m.in. poprzez całodobowy nadzór i opiekę nad podopiecznym.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 2/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 5/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Na jednego rehabilitanta przypada 8 podopiecznych. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Niestety nie wymieniono jakie metody rehabilitacji są stosowane.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 7/11
Personel brał udział w szkoleniach z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera).
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
Osiek 54, 63-920 Pakosław
tel. 065-547-83-31
e-mail: dpsosiek@le.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku
Lisówki
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 31,4 /50
Miejsce w rankingu: 10/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 3/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera za pomocą testu MMSE i Testu
Rysowania Zegara. Istnieje stały, ustalony harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera.
Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa, a
także zajęcia muzyczne. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka dobrze zabezpiecza
pacjenta przed zaginięciem – obiekt i teren wokół są monitorowane.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 4/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Jest możliwość konsultacji
indywidualnych. Przynajmniej trzy razy w tygodniu prowadzona jest także terapia funkcji poznawczych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 4/10
W placówce odbywają się zajęcia rehabilitacyjne przynajmniej trzy razy w tygodniu. Poza podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, placówka posiada: sprzęt do dynamometrii oraz stolik do ćwiczeń
manipulacyjnych. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem elementów metody PNF i Bobach,
stosowane są też ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia Dennisona i inne. Na jednego rehabilitanta przypada 50 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 9/11
Personel brał udział jedynie w szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Lisówki, ul. Leśne Zacisze 2
62-070 Dopiewo
tel. 061-814-80-49
e-mail: dps.sekretariat@poczta.onet.pl,
www.dpslisowki.pl
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Dom Pomocy Społecznej
Poznań, ul. Konarskiego
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 30,4/50
Miejsce w rankingu: 11/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 7/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera za pomocą testu MMSE i Testu Rysowania Zegara. Istnieje ustalony harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą
Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest także
terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Personel kontaktuje się z rodzinami tylko w wyjątkowych
sytuacjach (np. pogorszenia stanu zdrowia) oraz na wyraźne życzenie rodziny. Istnieje możliwość
codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka
zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez dozór portierów prowadzących rejestr osób wchodzących i wychodzących.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 11/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę
pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 2/10
W placówce przynajmniej trzy razy w tygodniu odbywają się zajęcia z rehabilitacji. Sprzęt rehabilitacyjny pozwala na bardzo urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem
metod PNF, osteopatii i kinesotapingu. Na jednego rehabilitanta przypada 15 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera). Organizowane są także szkolenia wewnętrzne dotyczące sprawowania opieki nad osobami starszymi.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju.
Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Konarskiego 11/13, 61-114 Poznań
tel./fax 061-877-57-51
e-mail: dpskonarskiego@ewan.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Chumiętki
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 30,1/50
Miejsce w rankingu: 12/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 11/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Brak ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Personel kontaktuje się z rodzinami tylko w wyjątkowych sytuacjach
np. pogorszenia stanu zdrowia. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie prowadzi programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez
całodobowy nadzór personelu
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 10/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji. Prowadzona jest terapia funkcji poznawczych (przynajmniej trzy razy w tygodniu)
Ośrodek zapewnia całodobową opieką pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 5/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody
PNF. Na jednego rehabilitanta przypada 15 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 4/11
Personel brał udział w szkoleniu dotyczącym specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), oraz szkoleniach z zakresu radzenia sobie ze stresem
związanym z opieka nad chorym z zespołem otępiennym oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Chumiętki 22, 63-840 Krobia
tel. 065-571-17-17
e-mail: dps-chumietki@gostyn.pl
www.dps-chumietki.gostyn.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Skubarczewo
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 29,9/50
Miejsce w rankingu: 13/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 5/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Istnieje ustalony harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Prowadzone są także zajęcia wzmacniające sprawność funkcji poznawczych (przynajmniej trzy razy w tygodniu).
Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem m.in.
poprzez całodobowy monitoring i opiekę.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 5/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 8/10
W placówce zajęcia z rehabilitacji odbywają się dwa razy w tygodniu. Ilość osób uczestniczących w
zajęciach zależy od potrzeb mieszkańców. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone
ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metod PNF i McKenzie.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 7/11
Personel brał udział w szkoleniu dotyczącym specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera) oraz opieki nad osobą chorą psychicznie.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
Skubarczewo 4, 62-436 Orchowo
tel. 063-268-80-44, 063-268-80-37
e-mail: dps-skubarczewo@selcom.pl
www.orchowo.pl/instyt_dompomocy.htm
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Piła
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 29,5,5/50
Miejsce w rankingu: 14/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 5/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w
kierunku choroby Alzheimera. Brak ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Utrzymywany jest regularny kontakt z rodzinami. Istnieje możliwość
codziennych odwiedzin. Placówka posiada programy wsparcia dla rodzin podopiecznych. Dom zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez monitoring obiektu i całodobową opiekę.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 11/14
Placówka stale współpracuje z neurologiem i psychologiem. Prowadzona jest terapia funkcji poznawczych przynajmniej trzy razy w tygodniu. Ośrodek nie zapewnia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 6/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji codziennie w dni robocze. Sprzęt rehabilitacyjny
pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody PNF. Na
jednego rehabilitanta przypada 21 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz szkoleniach dotyczących specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), a także pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. 11. Listopada 40, 64-920 Piła
tel. 067-212-26-43
e-mail: dpspila@kadan.pl
www.dpspila.kadan.pl

22

informator .indd 22

Informator dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera

2008-07-22 12:14:29

Dom Pomocy Społecznej
dla osób starych
Srebrna Góra
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 29,1/50
Miejsce w rankingu: 15/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 8/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Nie ma
ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom
nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed
zaginięciem poprzez całodobowy nadzór personelu terapeutyczno-opiekuńczego.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 13/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji trzy razy w tygodniu. Na jednego rehabilitanta przypada 60 podopiecznych. Posiadany sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Prowadzone są ćwiczenia ogólnousprawniające chorych, brak specjalistycznych metod.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 6/11
Personel brał udział w szkoleniach z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera) oraz specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), a także pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
Srebrna Góra, 62-120 Wapno
tel. 067-261-14-65 lub 81
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Psarskie
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 28,7/50
Miejsce w rankingu: 16/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 9/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Istnieje
ustalony harmonogram dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach
w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Prowadzone są
także zajęcia wzmacniające sprawność funkcji poznawczych (przynajmniej trzy razy w tygodniu).
Kontakt z rodzinami tylko w wyjątkowych sytuacjach np. pogorszenia stanu zdrowia. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem m.in. poprzez całodobowy monitoring pacjentów
z chorobami otępiennymi.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 5/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą oraz neurologiem. Niestety nie ma konsultacji z psychologiem. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 4/10
W placówce odbywają się codziennie zajęcia z rehabilitacji. Mieszkańcy z chorobami otępiennymi
stanowią 36% ogółu mieszkańców. W tej grupie na fizjoterapeutę przypada 10 osób. Posiadany sprzęt
rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 9/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera).
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
Psarskie, ul. Owocowa 8
63-100 Śrem
tel. 061-283-44-81
e-mail: dps.psarskie@alfa.com.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle psychicznie chorych
Kochłowy
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 28,1/50
Miejsce w rankingu: 17/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 5/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera, za pomocą testu MMSE, Testu Rysowania Zegara. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą
Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia
zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych
odwiedzin. Dom nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza
pacjenta przed zaginięciem poprzez stały dozór personelu. Teren jest ogrodzony.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 7/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i neurologiem. Niestety nie ma stałej współpracy z psychologiem. Prowadzona jest terapia funkcji poznawczych dwa razy w tygodniu. Ośrodek zapewnia
całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji (przynajmniej trzy razy w tygodniu). Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody PNF. Sprzęt do ćwiczeń umożliwia bardzo urozmaicona
rehabilitację. Na jednego rehabilitanta przypada 40 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 9/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Kochłowy 1, 63-500 Ostrzeszów
tel. 062-732-07-05
e-mail: dps_kochlowy@hot.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Marszałki
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 26,8/50
Miejsce w rankingu: 18/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 7/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Brak ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni nie biorą udziału w
zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest natomiast terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Zapewniony jest regularny kontakt z rodzinami. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin.
Placówka nie posiada programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Ośrodek zabezpiecza pacjenta
przed zaginięciem poprzez nadzór personelu, jak również dozór portiera.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 13/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Ośrodek nie zapewnia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 6/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Sprzęt rehabilitacyjny pozwala na bardzo urozmaicone ćwiczenia. Prowadzona jest także fizykoterapia i światłoterapia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody PNF oraz Kaltenborn. Zatrudnionych jest
trzech fizjoterapeutów na 140 mieszkańców.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 5/11
Personel brał udział w szkoleniach z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym (np. z chorobą Alzheimera) oraz specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym (w tym z chorobą Alzheimera), a także dotyczących radzenia sobie ze stresem związanym
z opieką nad chorym z zaburzeniami otępiennymi.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 3/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze.
Brak łóżek dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Marszałki 15, 63-520 Grabów n. Prosną
tel. 062-732-07-00
e-mail: dpsmarszalki@poczta.onet.pl,
www.dpsmarszalki.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
oraz osób przewlekle psychicznie chorych
Psary
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 26,6/50
Miejsce w rankingu: 19/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 4/12
Placówka przeprowadza specjalistyczną diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera za pomocą testu
MMSE i Testu Rysowania Zegara. Nie ma ustalonego stałego harmonogramu dnia dla pacjentów z
chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona
jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. W przypadku zachowań agresywnych prowadzone są
zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia. Kontakt z rodzinami jest regularny, na życzenie rodziny. Istnieje
możliwość codziennych odwiedzin. Niestety nie ma programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 3/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i neurologiem oraz zatrudnia psychologa. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Niestety ośrodek nie prowadzi terapii funkcji poznawczych. Placówka zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 6/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji (przynajmniej trzy razy w tygodniu). Posiadany
sprzęt rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. metodą PNF,
stosowana jest też hydroterapia, światłoterapia i inne. Na 88 podopiecznych przypada tylko jeden
rehabilitant.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 11/11
Personel niestety nie brał udziału w żadnym szkoleniu dotyczącym zaburzeń otępiennych.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 3/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze.
Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Psary, ul. Kaliska 3
63-405 Sieroszewice
tel. 062-739-60-84, 062-739-63-15
e-mail: dps.psary@op.pl

Informator dla opiekunów osób dotkniętych chorobą Alzheimera

informator .indd 27

27

2008-07-22 12:14:29

Dom Pomocy Społecznej
Poznań, ul. Ugory
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 25,5/50
Miejsce w rankingu: 20/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 6/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Brak ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni nie biorą udziału w
zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Utrzymywany jest regularny kontakt z rodzinami. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Placówka
posiada programy wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem poprzez monitoring wyjścia oraz aktualizowaną listę osób narażonych na zaginięcie – nadzór
portierów.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 10/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą i psychologiem. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Ośrodek nie zapewnia całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 7/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji codziennie w dni robocze. Sprzęt rehabilitacyjny
pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia są prowadzone m.in. z wykorzystaniem metody PNF. Na
jednego rehabilitanta przypada 21 osób.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 8/11
Personel brał udział w szkoleniach z zakresu: podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera), specyfiki kontaktu interpersonalnego z chorym z zespołem otępiennym
(w tym z chorobą Alzheimera) oraz pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 3/3
W ośrodku nie są zniesione bariery architektoniczne. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań
tel. 061-820-13-31
fax: 061-828-44-19
e-mail: sekretariat@dpsugory.pl
www.dpsugory.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku
Gniezno
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 25,2/50
Miejsce w rankingu: 21/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 12/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Nie ma
ustalonego stałego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą udział
w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa. Personel kontaktuje się z
rodzinami tylko na jej wyraźne życzenie. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Niestety nie ma
programów wsparcia dla rodzin podopiecznych.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 2/14
Placówka niestety nie współpracuje na stałe z psychiatrą i neurologiem a jedynie z psychologiem.
Osoby z chorobą Alzheimera przebywają na oddziale zamkniętym. Jest możliwość konsultacji indywidualnych z psychologiem. Nie jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Ośrodek nie zapewnia
całodobowej opieki pielęgniarskiej.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 5/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji (przynajmniej trzy razy w tygodniu). Posiadany sprzęt
rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Zajęcia prowadzone są metodą Dennisona. Na 62
podopiecznych przypada tylko jeden rehabilitant.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 7/11
Personel brał udział w szkoleniu dotyczącym objawów i postępowania w chorobie Alzheimera oraz
pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz instalacje przywoławcze.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
ul. Wrzesińska 21, 62-200 Gniezno
tel. 061-426-11-45
e-mail: dps.gniezno@port.pl
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Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
Pokrzywno
UWAGA – placówka przyjmuje tylko kobiety
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 24,3/50
Miejsce w rankingu: 22/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 8/12
Placówka nie przeprowadza specjalistycznej diagnostyki w kierunku choroby Alzheimera. Podopieczni biorą udział w terapii zajęciowej, zajęciach muzycznych oraz mogą korzystać z pracy z psychologiem indywidualnie, w osobnym pomieszczeniu. Rodziny chorych są regularnie informowane o
stanie zdrowia podopiecznych oraz mają możliwość codziennych odwiedzin. Niestety nie ma programów wsparcia dla rodzin podopiecznych oraz ustalonego porządku dnia dla chorych na chorobę
Alzheimera.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 14/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, niestety nie prowadzi stałej współpracy z neurologiem. Nie
jest prowadzona terapia funkcji poznawczych. Podopieczne otoczone są całodobową opieką pielęgniarek. Nie ma możliwości samowolnego oddalenia się pacjentek.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 9/10
W placówce odbywają się zajęcia z rehabilitacji przynajmniej trzy razy w tygodniu. Posiadany sprzęt
rehabilitacyjny pozwala na urozmaicone ćwiczenia. Niestety nie wskazano konkretnych metod stosowanych w rehabilitacji. Na 35 podopiecznych przypada tylko jeden rehabilitant.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 9/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 2/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w łóżka dla osób niepełnosprawnych oraz instalacje przywoławcze. Można korzystać z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI
Pokrzywno 1, 61-315 Poznań
tel. 061-879-83-81
fax 061-878-99-60
e-mail: pokrzywno@osu.pl
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Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle somatycznie chorych
Koło
Liczba punktów w ocenie ogólnej: 22,6/50
Miejsce w rankingu: 23/23
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ:
Miejsce w rankingu: 6/12
Placówka przeprowadza diagnostykę w kierunku choroby Alzheimera poprzez współpracę z psychiatrą. Nie ma ustalonego harmonogramu dnia dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Podopieczni biorą
udział w zajęciach w formie pracy grupowej. Prowadzona jest terapia zajęciowa oraz zajęcia muzyczne. Kontakt z rodzinami jest regularny. Istnieje możliwość codziennych odwiedzin. Dom nie posiada
programów wsparcia dla rodzin podopiecznych. Placówka zabezpiecza pacjenta przed zaginięciem
poprzez blokadę drzwi oddziału i szczególną opiekę nad pacjentem.
OCENA POD KĄTEM OPIEKI PSYCHIATRYCZNO-NEUROLOGICZNEJ
Miejsce w rankingu: 9/14
Placówka stale współpracuje z psychiatrą, neurologiem i psychologiem. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. W ośrodku jest prowadzona całodobowa opieka pielęgniarska.
OCENA POD KĄTEM PROWADZONEJ REHABILITACJI
Miejsce w rankingu: 10/10
W placówce nie odbywają się zajęcia z rehabilitacji.
PRZYGOTOWANIE PERSONELU DO OPIEKI NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Miejsce w rankingu: 10/11
Personel brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki nad chorym z zespołem otępiennym
(np. z chorobą Alzheimera).
INFRASTRUKTURA
Miejsce w rankingu: 1/3
Placówka nie posiada barier architektonicznych. Pokoje wyposażone są w instalacje przywoławcze
oraz łóżka dla osób niepełnosprawnych. Węzły sanitarne znajdują się przy każdym pokoju. Istnieje
możliwość korzystania z usług fryzjerskich.
DANE ADRESOWE PLACÓWKI:
ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło
tel. 063-272-06-08
e-mail: dps-kolo@selcom.pl
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Alfabetyczna lista adresów
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
w Wielkopolsce według nazw powiatów
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – http://www.politykaspoleczna.gov.pl/ [10.06.2008 r.]).
PCPR powiat chodzieski
Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800, tel. (0-67) 282-28-91, fax (0-67) 282-24-69,
PCPR powiat czarnkowsko-trzcianecki
Trzcianka, ul. 27-stycznia 42, 64-980, tel. (0-67) 216-31-13, fax (0-67) 216-37-22,
PCPR powiat gnieźnieński
Gniezno, ul. Pawła Cymsa 16, 62-200, tel. (0-61) 425-52-98,
PCPR powiat gostyński
Gostyń, ul. Nowa Wrota 7, 68-800, tel. (0-65) 572-75-28,
PCPR powiat grodziski
Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065, tel. (0-61) 444-51-77, fax (0-61) 444-63-38,
PCPR powiat jarociński
Jarocin, ul. Szubianki 21, 63-200, tel. (0-67) 747-26-59, fax (0-67) 505-46-46,
PCPR powiat kaliski
Kalisz, ul. Kolegialna 4, 62-800, tel. (0-62) 765-72-17, fax (0-65) 757-26-22,
PCPR powiat kępiński
Kępno, ul. Sienkiewicza 26, 63-300, tel. (0-62) 782-89-61, fax (0-620 782-89-01,
PCPR powiat kolski
Koło, ul. Sienkiewicza 27, 62-600, tel. (0-63) 261-78-16 261-78-19,
PCPR powiat koniński
Konin, ul. Hurtowa 1, 62-510, tel. (0-63) 242-22-41, fax (0-63) 241-22-41,
PCPR powiat kościański
Kościan, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000, tel. (0-65) 511-01-66, fax (0-65) 511-01-66,
PCPR powiat krotoszyński
Krotoszyn, ul. Młyńska 2 a/1, 63-700, tel. (0-62) 725-73-27 722-88-91 do 92,
PCPR powiat leszczyński
Leszno, ul. Mickiewicza 5, 64-100, tel. (0-65) 520-93-48, fax (0-65) 529-56-72,
PCPR powiat międzychodzki
Międzychód, ul. 17 Stycznia 143, 64-400, tel. (0-95) 748-23-85, fax (0-95) 748-24-30,
PCPR powiat nowotomyski
Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30, 64-300, tel. (0-61) 442-24-11, fax (0-61) 442-35-89,
PCPR powiat obornicki
Oborniki, ul. Piłsudskiego 76, 64-600, tel. (0-61) 297-31-01, fax (0-61) 297-31-27,
PCPR powiat ostrowski
Ostrów Wlkp., Al. Słowackiego 1c, 63-400, tel. (0-62) 735-51-52, fax (0-62) 735-02-05,
PCPR powiat ostrzeszowski
Ostrzeszów, ul. Gen. Sikorskiego 19, 63-500, tel. (0-62) 730-36-60, fax (0-62) 730-27-61,
PCPR powiat pilski
Piła, ul. Dzieci Polskich 56, 64-920, tel. (0-67) 351-55-60,
PCPR powiat pleszewski
Pleszew, ul. Podgórna 14, 63-300, tel. (0-62) 742-31-75, fax (0-62) 742-31-75,
PCPR powiat poznański
Poznań, ul. Słowackiego 8/10, 60-509, tel. (0-61) 848-42-19, fax (0-61) 848-42-18,
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PCPR powiat rawicki
Rawicz, ul. Wały. Dąbrowskiego 2, 63-900, tel. (0-64) 546-43-33, fax (0-64) 545-38-52,
PCPR powiat słupecki
Słupca, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400, tel. (0-63) 213-24-44 213-22-45, fax (0-63) 213-22-43,
PCPR powiat szamotulski
Szamotuły, ul. Bolesława Chrobrego 8, 64-500, tel. (0-61) 292-12-26,
PCPR powiat średzki
Śrem, ul. Mickiewicza 17, 63-100, tel. (0-61) 283-70-01, fax (0-61) 282-93-21,
PCPR powiat śremski
Środa Wlkp., ul. Szkolna 2, 63-100, tel. (0-61) 285-38-06, fax (0-61) 285-38-06,
PCPR powiat turecki
Turek, ul.Łąkowa 1, 62-700, tel. (0-63) 278-45-50, fax (0-63) 278-83-19,
PCPR powiat wągrowiecki
Wągrowiec, ul. Kościuszki 15, 62-100, tel. (0-67) 262-15-22, fax (0-67) 262-01-68,
PCPR powiat wolsztyński
Wolsztyn, ul. 5-tego Stycznia 5, 64-200, tel. (0-68) 384-35-38, fax (0-68) 384-35-38,
PCPR powiat wrzesiński
Września, ul. Chopina 10, 62-300, tel. (0-61) 436-36-65 wew. 284, fax (0-61) 436-17-00,
PCPR powiat złotowski
Złotów, Al. Piasta 25, 77-400, tel. (0-67) 263-38-55, fax (0-67) 263-38-55
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