STOWARZYSZENIE DOMU OPIEKI „ZŁOTA JESIE ”
Niepubliczny Zesp ł Opieki Zdrowotnej „Złota Jesie ”
80-465 Gda sk, ul. Hynka 12
ZAKŁAD PIEL GNACYJNO – OPIEKU CZY
ZASADY PRZYJĘCIA
1. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy przyjmuje osoby, których stan zdrowia wymaga udzielania
całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację
i rehabilitację, a nie wymagające hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skala
poziomu samodzielności „skala Barthel” otrzymał 40 punktów lub mniej.
2. Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczego, występuje do lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy.
Dokumenty związane z przyjęciem do zakładu:
1.
2.

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.
Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego/ Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego.
Karta oceny świadczeniobiorcy w skali Barthel.
Oświadczenie o płatności.
Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia.
Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (aktualne decyzje
ZUS, KRUS, MOPR).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Kserokopia dowodu osobistego/legitymacji emeryta – rencisty za zgodą pacjenta.
Aktualne wyniki badań diagnostycznych (morfologia, mocz , kreatynina oraz Ag HBS,
Anty HCV, EKG i Rtg kl. piersiowej, w przypadku ran i odleżyn, drenów i cewników –
wymaz bakteriologiczny, wypisy ze szpitala ).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie budynku w pokoju 022 – parter.
Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących.
Dyrektor Zakładu udziela informacji świadczeniobiorcy albo podmiotowi leczniczemu, o kolejności
przyjęcia świadczeniobiorcy oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu opiekuńczego.
Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie
z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.
Świadczenia zdrowotne udzielane w Zakładzie finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w NZOZ „Złota Jesień” Zakładzie
Pielęgnacyjno - Opiekuńczym pod nr tel. 58 559 21 32 wew. 417 oraz pod nr 726523797
Zasady kierowania do Zakładu obowiązują na podstawie:

Ń
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ó

Ę
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych

