INFORMACJA DLA PACJENTA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA ŚW. JERZEGO
prowadzącego ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY /ZOL/
I JEGO RODZINY/OPIEKUNA
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W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego obowiązkowe jest:
 obecność członka rodziny lub opiekuna pacjenta z dowodem tożsamości
 dostarczenie/uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do przyjęcia do ZOL
Pacjent powinien posiadać:
 ręczniki – 2 małe i 2 duże lub średnie (różne kolory)
 2 gąbki do mycia (ciemna i jasna)
 przybory do golenia
 dezodorant
 mydło w płynie
 balsam do ciała
 sudocrem/oliwka do ciała (profilaktyka p/odleży nowa)
 chusteczki higieniczne mokre
 ręczniki papierowe 2 szt.
 bielizna osobista:
 koszulki bawełniane (długi, krótki rękaw) x 5
 dresy, legginsy x 2
 polar lub ciepły sweter - rozpinany x 2
 skarpety 5 par
 stabilne obuwie (kapcie na rzepy lub tenisówki wsuwane)
Wszystkie rzeczy osobiste pacjenta powinny być skutecznie oznakowane/podpisane.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pacjenta, pieniądze oraz dokumenty
nie złożone do depozytu.
Ośrodek jest obiektem otwartym – Pacjent ZOL może swobodnie poruszać się po terenie placówki
i przyległym terenie.
Do ZOL nie przyjmuje się Pacjenta, jeżeli choruje na zaawansowaną chorobę nowotworową, chorobę
psychiczną lub jest uzależniony. Zmiana stanu zdrowia w trakcie pobytu w ośrodku, w tym zakresie,
zatajenie informacji o stanie zdrowia, sposobie żywienia Pacjenta może być podstawą wypisu.
W trakcie pobytu w ośrodku dofinansowanego przez NFZ Pacjent nie może realizować recept na leki,
środki higieniczno-opatrunkowe wystawianych poza ośrodkiem.
Odwiedziny Pacjenta odbywają się codziennie w godz. 1300-1800. W sytuacjach wyjątkowych istnieje
możliwość jednorazowej zmiany godzin, po wcześniejszym ustaleniu z pielęgniarką oddziałową.
Wyjście Pacjenta na przepustkę odbywa się wyłącznie za zgodą lekarza oraz dyrektora ośrodka.
Zgoda Pacjenta na pobyt jest warunkiem przebywania w ZOL.
Pacjent nie może przebywać w Zakładzie wbrew własnej woli.
Pobyt Pacjenta w ZOL ma charakter długoterminowy.
Wypisanie Pacjenta następuje:
 gdy stan zdrowia Pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w ośrodku,
 na żądanie Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 gdy Pacjent, w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń
zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia
innych osób.
Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia Pacjenta uzyskać może osoba upoważniona, podczas
osobistego kontaktu z lekarzem (po uprzednim ustaleniu z pielęgniarką oddziałową). Informacja o
stanie zdrowia Pacjenta nie będzie podawana telefonicznie.

……………………………………………………
podpis ubiegającego się o przyjęcie do ZOL/
opiekuna faktycznego/opiekuna ustawowego

