
Informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

w Czchowie 

ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów 

tel./fax  (014) 68 43 452  

tel. (014) 68 43 037 

 

 

I. Wykaz dokumentów dla osób starających się o przyjęcie do ZOL w Czchowie. 

 
1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno-

opiekuńczego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekuna prawnego).  

2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

wypełnione przez lekarza rodzinnego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu. 

3. Pisemna zgoda pacjenta na ponoszenie odpłatności za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (70% dochodu na pokrycie pobytu w zakładzie), 

poświadczone własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o przyjęcie (w przypadku osoby 

ubezwłasnowolnionej – jej opiekuna prawnego).  

4. Pisemna zgoda pacjenta na przekazywanie 30% pozostałego dochodu na adres ZOL do dyspozycji 

pacjenta, poświadczone własnoręcznym podpisem osoby ubiegającej się o przyjęcie (w przypadku 

osoby ubezwłasnowolnionej – jej opiekuna prawnego).  

5. W przypadku ubezwłasnowolnienia, przedłożyć kserokopię postanowienia Sądu. 

6. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie wypełnione przez pielęgniarkę środowiskową lub 

pielęgniarkę sprawującą opiekę nad pacjentem w szpitalu oraz  przez lekarza rodzinnego lub 

lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu. 

7. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w 

zakładzie opiekuńczym (Skala Barthel) wypełnione przez pielęgniarkę środowiskową lub 

pielęgniarkę sprawującą opiekę nad pacjentem w szpitalu oraz  przez lekarza rodzinnego lub 

lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu. 

8. Dla pacjentów żywionych dojelitowo dodatkowo wymagana jest  Karta kwalifikacji do żywienia 

pozajelitowego lub dojelitowego, Skala Glasgow, Subiektywna Globalna Ocena Stanu 

Odżywienia (SGA) lub ocena stanu odżywienia NRS – wypełnia lekarz oddziału 

szpitalnego. 
9. Aktualne wyniki badań podstawowych: RTG płuc, HBS, OWA, anty-HCV, OB., Morfologia, 

Mocz (w przypadku pobytu w szpitalu osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL, 

dodatkowo- informację o stanie zdrowia Karta informacyjna pobytu w szpitalu). 
10. Informacje o dochodach osoby ubiegającej się o umieszczenie w ZOL : 

- Ksero decyzji o waloryzacji organu emerytalno-rentowego ZUS, KRUS lub Opieki Społecznej 

11.  Ksero legitymacji renc./emer. , dowód osobisty - do wglądu. 

 

II. Wszelkich informacji dotyczących przyjęcia pacjenta do ZOL można uzyskać pod nr telefonu:  

(14) 68 43 452.  

Komplet dokumentów dla pacjentów starających się o przyjęcie do ZOL dostępny jest w administracji 

SPGZOZ Czchów lub na stronie internetowej www.czchow.pl/gzoz  

O przyjęciu pacjenta do ZOL w Czchowie decyduje Kierownik SPGZOZ w oparciu o wymaganą 

dokumentację.  

 

 

Uwaga! 

1. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie nie są przyjmowane osoby z 

chorobą psychiczną, nowotworową i uzależnieniem. 

http://www.czchow.pl/gzoz

