
 
Zakład Opieku ńczo-Leczniczy zlokalizowany na terenie Szpitala Pow iatowego w 
Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4 jest to zakład s tacjonarny udzielaj ący 
całodobowych świadcze ń zdrowotnych w okre ślonym czasie, obejmuj ących swoim 
zakresem piel ęgnacj ę i rehabilitacj ę osób nie wymagaj ących hospitalizacji oraz 
zapewnia im pomieszczenia i wy żywienie odpowiednie do stanu zdrowia 
 
Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie, w określonym czasie, całodobową 
opieką osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces 
diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie 
wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień 
niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji pod nadzorem lekarskim w 
szczególności poprzez: 

• opiekę pielęgniarską, 
• usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne,  
• opiekę lekarską, 
• leczenie farmakologiczne,  
• zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,  
• zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,  
• ustalenie i stosowanie diety,  
• stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności 
     życiowej,  
• przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i 
     samopielęgnacji w warunkach domowych,  
• zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,  
• zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w 

społeczeństwie. 
 

Osobami uprawnionymi do  świadczeń zdrowotnych w zakładach opiekuńczo-leczniczych są 
osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Z wnioskiem o przyjęcie do zakładu, zwanym dalej "wnioskiem", może wystąpić osoba 
ubiegająca się o umieszczenie w zakładzie albo jej przedstawiciel ustawowy - za zgodą tej 
osoby albo jej przedstawiciela ustawowego - inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej  (Druk 
1 ). 

Jeżeli osoba skierowana do ZOL z powodu braku miejsca nie może być przyjęta, zostaje 
wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez ZOL.  

Do wniosku nale ży doł ączyć:  

� zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba ubiegająca się o skierowanie 
do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, 
opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji ( Druk 2 ),   

� wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową 
(rodzinną) albo pielęgniarkę społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym 
osoba ubiegająca się o skierowanie do zakładu przebywa ( Druk 3), 

� dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o 
skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności 
za pobyt w zakładzie, a w szczególności:  



o decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość 
emerytury albo renty; do decyzji załącza się  

o zgodę osoby ubiegającej się o skierowanie do zakładu na potrącanie 
opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy 
ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, lub  

o decyzję o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty 
socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę osoby ubiegającej się o 
skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru 
tych należności przez zakład. 

�  wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę kartę oceny świadczeniobiorcy 
kierowanego do zakładu opiekuńczego  opartej na skali Barthel ( Druk 4 )  

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL są do pobrania  w: 

• Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZ ZOZ  w  Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4 ( I 
piętro, pokój administracyjny)   

• Dziale Usług Medycznych SPZ ZOZ  w  Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4 (budynek 
administracyjny, parter) 

• na stronach internetowych:www.szpitalnawrzesinie.pl 

 
Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją  należy  składać  w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym SPZ ZOZ  Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, na  I piętrze w 
pokoju administracyjnym. 
 
Godziny przyjęć: 
Wtorek 8.00 – 14.00 
Czwartek 8.00 –  14.00 
 
Informacja telefoniczna  : Zakład  Opiekuńczo - Leczniczy -  (+48 22)  415 12 21  
Dział Usług Medycznych – ( + 48 22) 758 63 12. 
 
 
Podstawa prawna : 
 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112, poz. 654) 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej ( Dz. U. Nr 140, poz.1147 z późn. zm.)   
 
 
Druki do pobrania: 
 
Druk 1 : Wniosek 
Druk 2 : Zaświadczenie lekarskie 
Druk 3 : Wywiad pielęgniarski  
Druk4:Karta świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego oparta na skali 
Barthel 


