Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych
świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, opiekę i pielęgnację oraz
rehabilitację wobec osób,
u których został zakończony proces diagnozowania i intensywnego leczenia zachowawczego
lub operacyjnego ale ze względu na stan zdrowia oraz powstałe deficyty w zakresie
podstawowych czynności dnia codziennego wymagają profesjonalnej opieki, pielęgnacji,
rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego.
Oferujemy :










Opiekę sprawowaną przez profesjonalistów zawodów medycznych
Usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
Leczenie farmakologiczne,
Opiekę lekarską,
Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
Ustalenie i stosowanie diety,
Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
Zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w
społeczeństwie
i w warunkach środowiska domowego

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO ZOL
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Lipnie jest przedsiębiorstwem Spółki z o.o. Szpital
Lipno
2. Zgodę na przyjęcie chorego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje dyrektor
ds. lecznictwa oraz prezes Szpital Lipno Sp. o.o.
3. Kierownik/koordynator zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną
dokumentację medyczną kwalifikują pacjenta do objęcia opieką długoterminową.
DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZOL
(PLIKI DO POBRANIA):
1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjnoopiekuńczego
2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno-opiekuńczego
3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4. Kwalifikacja wg. Skali Barthel
ODPŁATNOŚĆ PACJENTÓW ZA POBYT W ZAKŁADZIE
OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM
Osoba przyjęta do ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Sposób i tryb
kierowania osób do ZOL-u oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach

określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie
kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzi sprzedaż usług
opiekuńczo-leczniczych po cenie komercyjnej. Zakład zawiera z każdym pacjentem kwalifikującym się do
ZOL lub jego opiekunem prawnym umowę cywilno-prawną, która zawiera warunki pobytu, zakres
świadczonych usług medycznych, oraz koszty pobytu. Aktualnie komercyjna cena za jeden dzień pobytu
wynosi: 110 zł, a w przypadku osób z 0 pkt. wg oceny w skali Barthel 220 zł.
Cena ta obejmuje wyłącznie koszty własne. Do przyjęcia na miejsce komercyjne również jest wymagana
dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie
kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych . Termin przyjęcia musi być
wcześniej ustalony z Dyrekcją Szpitala oraz kierownikiem/koordynatorem ZOL.
Budynek zlokalizowany jest w scenerii drzew. W okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na
świeżym powietrzu. Na dwóch kondygnacjach dysponujemy 60 miejscami w ZOL o profilu ogólnym oraz
35 miejscami w ZOL- dla psychicznie i nerwowo chorych. Podopieczni przebywają w pokojach 2 - 3
osobowych, dysponujemy pokojami dziennego pobytu z RTV, stołówką, salą rehabilitacyjną, łazienką
wyposażoną w wannę z hydromasażem.

WNIOSEK O PRZYJECIE DO ZOL składa się z:

1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjnoopiekuńczego
2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ pielęgnacyjno-opiekuńczego
3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
4. Kwalifikacja wg. Skali Barthel
5. Informacje dodatkowe ( wypisy, zaświadczenia)
6. Aktualna decyzja emerytalna , lub zaświadczenie o dochodach
7. Ksero legitymacji emeryta lub rencisty, ksero dowodu osobistego
8. Dokumenty medyczne z leczenia stacjonarnego ( wypisy, zaświadczenia)

W przypadku, kiedy chory nie jest w stanie się podpisać, proszę o adnotację
sporządzoną przez lekarza na druku – zaświadczenie lekarskie ( po stronie lewejpacjent nie jest w stanie samodzielnie się podpisać)
Jeśli chory wyznaczył pełnomocnika, proszę dołączyć ksero pełnomocnictwa lub
ubezwłasnowolnienia
* Z chwilą przyjęcia do ZOL – wskazane by pacjent posiadał założone konto w banku

