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Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Świadczenia te są udzielane: pacjentom wymagającym całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,
opiekuńczych i rehabilitacyjnych, którzy powinni kontynuować leczenie, pacjentom
niewymagającym hospitalizacji na oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skali poziomu
samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40 punktów lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie
dotyczy dzieci do 3. roku życia). Kto ocenia samodzielność pacjenta Przed przyjęciem do zakładu
opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego. W
dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego oraz pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka
danego zakładu opiekuńczego. Jeżeli w ocenie skalą Barthel pacjent otrzyma 40 punktów lub
mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba
psychiczna lub uzależnienie – nie zostanie on przyjęty do zakładu opiekuńczego. Stacjonarne:
udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia a nie wymagających
hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel)
otrzymał 40 punktów lub mniej. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki
długoterminowej. Jednostka udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie,
pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces
diagnozowania lub leczenia operacyjnego. Wykaz zakładów opiekuńczo leczniczych w
województwie lubuskim oraz zakładów opiekuńczo leczniczych dla wentylowanych mechanicznie
znajdziesz tutaj W warunkach domowych: zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych,
dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie; pielęgniarska opieka długoterminową domową
opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w
oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają
systematycznej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Do pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy
somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby
psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Aktualny Wykaz
podmiotów znajdziesz tutaj !
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