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Oświadczenia dotyczące spełnienia kryteriów rekrutacyjnych  

 

  OCENA 

KRYTERIÓW 

1.  Oświadczam, iż: posiadam / nie posiadam* prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). 
 

 
 

2.  Oświadczam, iż jestem / nie jestem* pacjentem bezpośrednio po 
przebytej hospitalizacji, mój stan zdrowia wymaga wzmożonej 
opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, 
kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających 
postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji 
zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i 
leczenia osoby niesamodzielnej. Posiadam wypis ze szpitala z datą 
………………………….. 
 

 

 3. Oświadczam, iż występuje / nie występuje* u mnie ryzyko 
hospitalizowania w najbliższym czasie. 
  

  

4.  Oświadczam, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy  
udzielono / nie udzielono mi świadczeń zdrowotnych z zakresu 
leczenia szpitalnego. Posiadam wypis ze szpitala z datą (w okresie 
ostatnich 12 miesięcy) ……………………..  
 

 

5. Oświadczam, iż korzystam / nie korzystam* ze świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
ramach opieki długoterminowej/ opieki paliatywnej i hospicyjnej 
oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału 
dziennego oraz w warunkach stacjonarnych. 
 

 

6. Oświadczam, iż korzystam/ nie korzystam* ze świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej bądź leczenia 
uzależnień oraz  podstawowym wskazaniem do objęcia opieką  
jest/ nie jest  zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.  
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7. Oświadczam, iż zamieszkuję/ nie zamieszkuję* na terenie powiatu 
głogowskiego. 
 

 

8. Oświadczam, iż jestem / nie jestem pacjentem* Przedsiębiorstwa 
Leczniczego „GeriaMed”  
(złożona deklaracja wyboru świadczeniodawcy, pielęgniarki lub 
położnej podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie realizującym 
projekt - Przedsiębiorstwie Leczniczym „GeriaMed”).  
 

 

9. Oświadczam, iż jestem / nie jestem* osobą niesamodzielną, która w 
ocenie skali samodzielności Barthel otrzymała 40-65 punktów 
 

 

10 Oświadczam, iż jestem / nie jestem* osobą powyżej 65 roku życia 
(na dzień przystąpienia do projektu, decyduje data urodzin) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

Powyższe potwierdzam własnoręcznym podpisem: 

 

……………………………………       …..…..……………………………… 
miejscowość i data       czytelny podpis  


