
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKŁADZIE OPIEKU ŃCZO LECZNICZYM 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z Zespołem dla Chorych Wentylowanych Mechanicznie w 
oparciu o zatrudnioną kadrę medyczną, posiadany sprzęt i aparaturę medyczną oraz dostępne 
konsultacje i badania, udziela się świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą i 
obowiązującymi standardami medycznymi.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Zespołem dla Chorych Wentylowanych Mechanicznie obejmuje 
opieką osoby, które ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces 
diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze 
względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji 
oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce. W ZOL 
udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących - leczenie, pielęgnację i rehabilitację 
osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, a 
które w ocenie skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymali 40 punktów lub mniej . 

Świadczenia obejmują w szczególności: 

a) świadczenia udzielane przez lekarza 
b) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę 
c) ogólna rehabilitacja w podstawowym zakresie celem zmniejszenia skutków unieruchomienia 

oraz usprawniania ruchowego 
d) świadczenia psychologa 
e) świadczenia z zakresu terapii zajęciowej 
f) leczenie farmakologiczne 
g) leczenie dietetyczne 
h) terapia przy użyciu respiratora do przewlekłej wentylacji 
i) zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami 

ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych 
zgodnie z określonym katalogiem 

j) zapewnienie transportu sanitarnego w dniu wypisu z zakładu lub w dniu skierowania pacjenta 
do szpitala lub na konsultację z wyłączeniem stanów nagłych 

k) edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny /opiekuna/ 
do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych 

l) zapewnienie badań diagnostycznych i leków w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń 
gwarantowanych 

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem 
zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w 
aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 


