
Regulamin Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego  

I.  W dniu przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego:  
1. Obecność członka rodziny lub opiekuna przy przyjęciu pacjenta jest obowiązkowa.  

2. Rodzina lub opiekun w dniu przyjęcia zakłada pacjentowi  historię choroby w Izbie przyjęć.  

3. Rodzina/opiekun pacjenta ma obowiązek dostarczyć w dniu przyjęcia wszelkie informacje 

dotyczące przebiegu dotychczasowego leczenia w POZ i innych placówkach służby zdrowia 

(historia choroby w przypadku wypisu ze szpitala) oraz informacje dotyczące kontynuacji leczenia.  

4. Rodzina zobowiązana jest do zabezpieczenia rzeczy wartościowych pacjenta.  

5. Rodzina/ Opiekun zobowiązana jest do wymiany prywatnej bielizny pacjenta jeśli na jej życzenie 

pacjent pozostaje w prywatnej bieliźnie.  

II. Lista rzeczy potrzebnych:  
1. Zestaw toaletowy: miedniczka plastikowa, mydło w płynie, 2 szt. gąbki ( jasna i ciemna ), 

szampon do włosów, szczoteczka + pasta do zębów, przybory do golenia + maszynki 

jednorazowe (mężczyźni), chusteczki nawilżone, rolka ręczników papierowych.  

2. Kubek, sztućce  

3. Pantofle z tworzywa sztucznego  ( łatwe do mycia )  

4. Ubiór sportowy typu dres i obuwie do rehabilitacji (po konsultacji z fizjoterapeutą specjalistą)  

5. ręcznik kąpielowy duży 1 szt. + małe ręczniki 2 szt.  

6. Dwie pary skarpet  

7. Kamizelkę, bezrękawnik czy sweter jeśli pacjent siada  

III. Wyjście pacjenta na przepustkę odbywa się tylko za zgodą lekarza i 

kierownika.  

IV. W przypadku wypisu pacjenta z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego:  
a) do szpitala w którym pobyt przekracza 15 dni, należy uzgodnić z Zakładem datę ponownego 

przyjęcia  

b) do domu lub innych placówek, należy złożyć nowy wniosek do ponownego zakwalifikowania do 

Zakładu  

V Harmonogram pracy pracowników ZOL  
a) Kierownik                                                                             każdy dzień powszedni od 7.00-14.00  

b) Koordynująca pielęgniarka                                               każdy dzień powszedni od 7.00-15.00  

c) Lekarz    internista                                                              każdy dzień powszedni od 7.00-15.00                                                                                                

wizyta lek. - poniedziałek-piątek o 13.00  

d) Lekarz    psychiatra                                                            czwartki godz. 8-10  

e) psycholog                                                                             każdy dzień powszedni    

(tel.41 2478000 wew. 503)     

e)logopeda                                                                            każdy dzień powszedni   

f) dyżur lekarski  każdy dzień od 15.00-7.00  

g) dyżur pielęgniarski od 6.00-18.00 i 18.00-6.00  



VI harmonogram dnia  
Pacjent zobowiązany jest przestrzegać rozkładu dnia w zakładzie:  

6.15-  Pomiar temperatury 

6.30-830- Toaleta poranna, opracowanie odleżyn i wykonanie opatrunków 

8.30-9.00- zabiegi aseptyczne, pobranie materiału do badań, podanie leków, przygotowanie do 

śniadania 

9.00-9.45-  Śniadanie chorych 

10.00- Wizyta lekarska według harmonogramu dwa razy w tygodniu 

9.45-15.00- Ćwiczenia rehabilitacyjne i zajęcia świetlicowe, terapia zajęciowa, mająca na celu poprawę 

sprawności i samodzielności w realizacji potrzeb bio-psycho-społecznych 

12.30-13.30- Obiad, podanie leków 

15.00-17.30- Odpoczynek, utrwalanie ćwiczeń, wizyta duszpasterska 

18.00-18.30- kolacja chorych, podanie leków 

19.30- Wykonanie zabiegów wieczornych, toaleta chorych 

22.00- Cisza nocna 

 


