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INSTRUKCJA PRZYJĘCIA PACJENTA 

 DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W BĘDZINIE  

PRZYJĘCIA DO ZOL W BĘDZINIE: 

1. Kontakt z kierownikiem zakładu.  

2. Przedłożenie dokumentów ( dokumenty do pobrania w zakładzie lub na www.zolbedzin.pl)): 

• wniosek o wydanie skierowania do zakładu 

• skierowanie do zakładu wydanego przez lekarza POZ, jeśli osoba jest hospitalizowana 

lekarz prowadzący (druk do pobrania) 

• przyjmowane leki (druk do pobrania) 

• wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania) 

• karta kwalifikacyjna pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL(druk do pobrania) 

• oświadczenie osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL o wyrażeniu zgody na 

potracenie opłaty za pobyt przez właściwy organ-emerytalno-rentowy zgodnie z 

odrębnymi przepisami (druk do pobrania)  

• oświadczenie o odbiorze pacjenta po zakończonym pobycie(druk do pobrania) 

• ksero aktualnych konsultacji specjalistycznych, odpis kart informacyjnych oraz innych 

dokumentów z dotychczasowego leczenia 

• wyniki badań diagnostycznych wykonanych w ostatnich 1-6 miesięcy w zależności od 

jednostki chorobowej i wskazań lekarskich ( morfologia, OB, mocz badanie ogólne, 

cukier w surowicy, HBS, EKG i RTG klatki piersiowej wykonane w ostatnim roku, 

wymazy bakteriologiczne z ran, jeżeli pacjent ma odleżynę bądź inne nie gojące się rany, 

• kserokopia dowodu osobistego, legitymacji emeryta lub rencisty 

• aktualną decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymanych świadczeń 

3. Postanowienia sądu (w uzasadnionych przypadkach) 

- o ubezwłasnowolnieniu 

- o ustanowieniu opiekuna prawnego 

- o zezwoleniu na umieszczenie podopiecznego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym  

4. Otrzymanie z ZOL zawiadomienia pisemnego o decyzji odnośnie przyjęcia.  
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WARUNKI PRZYJĘCIA: 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty pacjent, wymagający 

całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie 

wg zmodyfikowanej skali Barthel (wg karty kwalifikacji) uzyskał do 40 pkt.  

PRZECIWWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA: 

1. stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie 

prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy 

na wcześniej postawionej diagnozie).  

2. choroby nowotworowe 

3. współistniejąca choroba zakaźna 

4. zaburzenia i choroby psychiczne  

5. uzależnienie od alkoholu i lub środków psychoaktywnych 

 

 

WAŻNE! 

Wszystkie druki wypełnione przez lekarza i pielęgniarkę muszą być czytelne, opatrzone w 

pieczątki nagłówkowe, pod rygorem odmowy przyjęcia. Dokumentację prosimy składać do 

kierownika Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.  
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