Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ustrzeszy
Podstawą umieszczenia chorego w Zakładzie są następujące dokumenty
1. Skierowanie do ZOL wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie
dokumentów:


Wywiadu pielęgniarskiego i zaświadczenia

lekarskiego (czytelny numer

prawa

wykonywania zawodu lekarza kierującego i czytelny numer umowy szpitala lub
przychodni z NFZ)


Karty oceny świadczeniobiorcy (ocena wg skali Barthel)
Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.

2. Dla osób wymagających żywienia dojelitowego:


karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego



skala Glasgow

3. Dla osób wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej – karta kwalifikacji pacjenta
wydana przez anestezjologa
4. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS,
decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy).
5. Kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne leczenia szpitalnego).
6. Aktualne badania laboratoryjne: morfologia, OB, badanie ogólne moczu, mocznik, elektrolity,
HBS.
UWAGI
1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje
świadczeniobiorca. Jeżeli chory sam nie występuje z wnioskiem, gdy jest całkowicie
ubezwłasnowolniony lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda
jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub
porozumienie się z nim jest niemożliwe – wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego na
umieszczenie chorego bez jego zgody.
2. Przyjęcie chorego do Zakładu odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego.
3. O przyjęciu chorego do Zakładu decyduje Kierownik Zakładu w porozumieniu z lekarzem
udzielającym świadczeń w Zakładzie.
4. Jeżeli u chorego współistnieje choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie
od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i informacja o braku przeciwwskazań do
przebywania w ZOL o profilu ogólnym.
5. Do Zakładu nie przyjmuje się chorego, który w ocenie skalą Barthel otrzymał więcej niż 40
punktów lub, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana
choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
6. W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka Zakładu dokonują oceny pacjenta wg skali Barthel.
Jeżeli chory został oceniony powyżej 40 punktów nie jest przyjmowany do Zakładu. Ocena
chorego przeprowadzana jest na koniec każdego miesiąca. Pacjent, który w trakcie pobytu
został oceniony powyżej 40 punktów wg skali Barthel zostaje wypisany z Zakładu.

