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Przedmiot zamówienia został określony zgodnie z nazwą i kodem określonym we 

Wspólnym Słowniku Zamówień określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia  

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych Dz. Urz. 

WE L 340 z 16.12.2002/  oraz art. 141 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. Nr 

210 poz.  2135 / 

85110000-3 – usługi szpitalne i podobne 

851212000-5 specjalistyczne usługi medyczne 

85141210-4- usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych 

85144000-0 - usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie 

85141200-1  - usługi świadczone przez pielęgniarki 

 

OPIEKA PALIATYWNA  

Opieka paliatywna - definicja  

Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad 

pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie 

życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich 

udręczoną rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. 

Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów 

somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz 

wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. 

Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medycznym. 

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od 

potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad 

chorym umierającym.  

Opieką paliatywną  objętych jest 90% chorych z chorobą nowotworową a w 

przypadku dzieci średnio 60%. Dzieci chorujące na inne schorzenia niż 

nowotworowe, bez  nadziei na wyleczenie stanowią średnio 40%.  

Zadania opieki paliatywnej to: 

• zwalczanie wszechogarniającego bólu, 
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• leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, 

• pielęgnacja, 

• łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, 

• pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, 

• wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,  

• edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz 

pracowników. 

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną są: 

• wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu opieki paliatywnej, 

• potrzeby chorego, w zakresie opieki paliatywnej, 

• zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną wyrażona na 

piśmie; w przypadku dzieci, przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 r. ż. 

także przez chore dziecko (załącznik nr 4). 

Finansowanie opieki paliatywnej 

Jednostkami kalkulacyjnymi za świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej są: 

• osobodzień w hospicjum stacjonarnym/oddziale medycyny paliatywnej, hospicjum 

domowym i hospicjum domowym dla dzieci, 

• porada/wizyta domowa w poradni medycyny paliatywnej. 

Jednostką rozliczeniową jest punkt. 

Pacjent nie ponosi żadnych opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w opiece 

paliatywnej. 

System kierowania chorego do opieki paliatywnej 

Do hospicjum stacjonarnego pacjenci kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia 

zdrowotnego. 

Do hospicjum domowego oprócz skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego,  

w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi pacjenci mogą być zgłaszani 

(na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) przez: 

• samych chorych, 

• innych pracowników opieki zdrowotnej,   

• rodzinę chorego, 
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• inne osoby.  

Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub 

należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce 

zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być 

odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zakład opieki paliatywnej. 

W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. 

Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być 

kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum 

uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.  

Kierownik zakładu opieki paliatywnej ma obowiązek poinformowania lekarza poz o 

objęciu pacjenta opieką paliatywną.  

Podstawowe produkty w zakresie opieki paliatywnej : 
 

1. Oddział Medycyny Paliatywnej /Hospicjum Stacjonarne ( kod 4180, 5180) 
Opieka realizowana w hospicjach stacjonarnych i oddziałach medycyny paliatywnej 

przeznaczona jest w 90 % dla pacjentów w terminalnym stanie choroby 

nowotworowej.  

Oddział medycyny paliatywnej nie może funkcjonować w ramach innego oddziału, 

musi być odrębną komórką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej. 

Średni czas opieki wynosi 30 dni.  

Minimalne wymagania konieczne do zapewnienia opieki dla 10 – 20 chorych: 
Skład zespołu: 

• Lekarze: minimum 2 etaty 

• Pielęgniarki: minimum 1 etat na 1 łóżko 

• Psycholog: 0,25 –0,5 etatu 

• Pracownik socjalny/pielęgniarka społeczna – w zależności od potrzeb 

• Rehabilitant/fizykoterapeuta – w zależności od potrzeb 

• Terapeuta zajęciowy, duchowny, dietetyk – w zależności od potrzeb. 

Kwalifikacje lekarzy:  

• Kierownik/ordynator – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub osoba 

spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 17 maja 2000 r 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach 
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kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz. U. Nr 44 

poz. 520 z późn. zm.). 

• Lekarze – ukończone szkolenie w zakresie medycyny paliatywnej określone 

przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 

warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 
 
Kwalifikacje pielęgniarek:  

• Pielęgniarka oddziałowa – wykształcenie wyższe bądź licencjat i co najmniej 2 

lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece paliatywnej lub średnie medyczne 

i specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej lub kurs 

kwalifikacyjny i co najmniej 2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece 

paliatywnej oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 29 marca 

1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 

rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr  

30 poz. 300). 

• Pielęgniarki – wykształcenie wyższe bądź licencjat i 2 lata pracy w lecznictwie 

zamkniętym lub średnie medyczne i szkolenie w zakresie opieki paliatywnej oraz 

2 lata pracy w lecznictwie zamknięty oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ 

i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 

rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 

marca 1999 r. ( Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Warunki lokalowe 
Uwzględniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 21 września 

1992r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 

366 z 1992 r. z późn. zm.): 

• Pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz  

z zachowaniem prawa pacjenta do intymności, 

• Sale chorych maksymalnie trzyłóżkowe, 

• Gabinet lekarski i zabiegowo – pielęgniarski, 

• Izolatka, 
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• Pro morte, 

• Wskazana sala dziennego pobytu, 

• Wskazany gabinet do prowadzenia psychoterapii, 

• Wskazany aneks kuchenny, 

• Wskazana jadalnia, stołówka. 
 
Wyposażenie:  

• Łóżka szpitalne (zwykłe i łamane), o regulowanej wysokości i wyposażone w 

ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem lub/i z 

oprzyrządowaniem do rehabilitacji, 

• Sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe 

zmiennociśnieniowe, inny dostępny sprzęt i materiały przeciwodleżynowe), 

• Sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego (zintegrowany system do higieny ciała, 

podnośnik, ławeczka do każdej wanny, parawany, tkaniny ślizgowe i inne). 

 
Sprzęt medyczny: 

• Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu (co najmniej 3 szt.), 

• Ssak elektryczny (co najmniej 2 szt.), 

• Inhalatory, 

• Glukometr, 

• Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (co najmniej 2 szt.), 

• Ekg, 

• Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 

• Pompy infuzyjne (co najmniej 3 szt.), 

• Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie. 

 
Dokumentacja zakładu 
Uwzględniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 sierpnia 2001 

r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 

2001 r. Nr 88, poz. 966). 

• Księga główna, 

• Dokumentacja lekarska,  
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• Dokumentacja pielęgniarska,  

• Dokumentacja innych pracowników,  

• Inna dokumentacja między innymi zgoda pacjenta, książka skarg i wniosków, lista 

oczekujących. 

Wzór dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 1.  

 
Finansowanie stacjonarnej opieki paliatywnej 
Zgodnie z zawartą umową płatnik, finansuje osobodni faktycznie wykonane (np. jeśli 

pacjent przebywał w szpitalu – płatnik finansuje jego pobyt w szpitalu, natomiast jeśli 

przebywał w hospicjum/oddziale medycyny paliatywnej – płatnik płaci za pobyt w 

hospicjum/oddziale). 

Dzień przyjęcia do hospicjum i wypisu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie 

zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze 

szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie. Natomiast 

dzień przyjęcia do hospicjum i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni. 

 
Hospicjum Domowe ( kod 2180) 
Przeznaczone jest w 90% dla pacjentów w terminalnym stanie choroby 

nowotworowej przebywających w swoich domach.  Promień działania zespołu sięga 

średnio około 30 km. Wizyta hospicjum domowego odbywa się w dniu zgłoszenia, 

lub w dniu następnym po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną. Średni czas opieki 

nad dorosłym wynosi 90 dni.  

Dzień przyjęcia do hospicjum domowego i wypisu wykazywany jest jako jeden w 

ogólnej liczbie zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i 

powrotu ze szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie. 

Natomiast dzień przyjęcia do hospicjum i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni. 

Lekarz hospicjum domowego świadczy usługi na rzecz pacjenta średnio raz w 

tygodniu, pielęgniarka średnio 3 razy w tygodniu, pozostali członkowie zespołu w 

zależności od potrzeb pacjenta. 

W trakcie sprawowania opieki chorzy i ich rodziny/opiekunowie otrzymują podczas 

każdej wizyty dokładne, pisemne zlecenia odnośnie dalszego postępowania/leczenia 

i są dokładnie informowani o zasadach prowadzenia innych form opieki paliatywnej. 

Otrzymują także informację o numerach telefonów personelu hospicjum domowego 
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gotowego do udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie 

potrzeby do złożenia wizyty w domu.  

 
Minimalne wymagania konieczne do zapewnienia opieki dla 30 chorych: 

Skład zespołu: 

• Lekarze: minimum 1 etat, 

• Pielęgniarki: minimum  6 etatów,  

• Pracownik socjalny/pielęgniarka społeczna: 0,5 do 1 etatu, 

• Psycholog: 0,5 etatu, 

• Rehabilitant/fizykoterapeuta: 0,5 etatu, 

• Duchowny: w zależności od potrzeb. 

 

Kwalifikacje lekarzy:  

• Kierownik – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub osoba spełniająca 

wymagania określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 17 maja 2000 r w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w 

zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz. U. Nr 44 poz. 520 z późn. 

zm.). 

• Lekarze – ukończone szkolenie w zakresie medycyny paliatywnej określone 

przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 

warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

Kwalifikacje pielęgniarek:  

• Pielęgniarka koordynująca – wykształcenie wyższe medyczne bądź licencjat i co 

najmniej 2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece paliatywnej lub średnie 

medyczne i specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej lub kurs 

kwalifikacyjny i co najmniej 2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece 

paliatywnej oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. (Dz. U. N.  30 poz. 300), 
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• Pielęgniarki – wykształcenie wyższe bądź licencjat  i 2 lata pracy w lecznictwie 

zamkniętym lub średnie medyczne i szkolenie w zakresie opieki paliatywnej oraz 

2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu 

MZ i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 

rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 

marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300), 
 
Wymagany sprzęt medyczny: 

• Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu (co najmniej 2 szt.), 

•  Ssak elektryczny, 

• Inhalatory, 

• Glukometr, 

• Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (co najmniej 2 szt.), 

• Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 

• Pompy infuzyjne, 

• Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie,  

• Nesesery pielęgniarskie, 

a ponadto do bezpłatnego wypożyczenia:  

• Łóżka szpitalne (zwykłe i łamane)/łóżeczka o regulowanej wysokości i 

wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem 

lub/i z oprzyrządowaniem do rehabilitacji – co najmniej 2 szt., 

• Sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe 

zmiennociśnieniowe - co najmniej 5 szt., inny dostępny sprzęt i materiały 

przeciwodleżynowe). 

 
Dokumentacja zakładu 
Uwzględniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 sierpnia 2001 

r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 

2001 r. Nr 88, poz. 966). 

• Rejestr pacjentów, 

• Dokumentacja lekarska,  
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• Dokumentacja pielęgniarska  

• Dokumentacja innych pracowników  

• Inna dokumentacja: zgoda pacjenta, książka skarg i wniosków, lista 

oczekujących. 

Wzór dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 2  

 
2. Hospicjum Domowe dla dzieci (kod 2181) 

Przeznaczone dla dzieci z chorobą nowotworową i innymi chorobami nie 

nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie. Do grupy chorób nie 

nowotworowych należą : 

Choroby spowodowane czynnikiem zakaźnym i ich następstwa 

- nosicielstwo HIV/AIDS, 

- powikłania encefalopatii pozakaźnych o ciężkim przebiegu (np. po HSV), 

- ciężkie powikłania bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, 

- choroby spowodowane wirusami powolnymi (np. SSPE), 

- zespoły powstałe wskutek zakażeń wewnątrzmacicznych (np. wrodzona 

toksoplazmoza, embriopatie i fetopatie różyczkowe, po zakażeniu CMV lub HSV),

- inne. 

Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spowodowane niedotlenieniem, 

krwotokami, zakrzepicą żylną, urazami lub zatruciami: 

- mózgowe porażenie dziecięce, 

- encefalopatie pourazowe, 

- encefalopatie niedokrwienne, 

- encefalopatie toksyczne, 

- inne. 

Choroby metaboliczne: 

- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany aminokwasów (np. leucynoza, 

homocystynuria), 

- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany puryn (np. Z. Lysh-Nyhana), 

- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany lipidów (np. leukodystrofie 

i adrenoleukodystrofie), 

- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany węglowodanów (np. 
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glikogenozy), 

- genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany metali (Z. Menkesa, Wilsona), 

- choroby peroksyzomalne (np. Z. Zellwegera), 

- choroby lizosomalne (np. mukolipidozy), 

- mukopolisacharydozy. 

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (genetycznie uwarunkowane i 

nieznanej etiologii) oraz demielinizacyjne: 

- stwardnienie zanikowe boczne, 

- postępujące zwyrodnienie istoty szarej mózgu, 

- dziecięca dystrofia neuroaksonalna, 

- zwyrodnienie gąbczaste, 

- choroby mitochondrialne, 

- inne. 

Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe: 

- dystrofia mięśniowa Duchennea i inne postępujące dystrofie mięśniowe, 

- dystrofie miotoniczne, 

- rdzeniowy zanik mięśni, 

- inne. 

Choroby uwarunkowane genetycznie o postępującym charakterze przebiegające z 

wydatnym skróceniem okresu przeżycia: 

- mukowiscydoza, 

- stwardnienie guzowate i inne fakomatozy, 

- wady szkieletowe (np. niektóre postaci osteogenesis imperfecta, niektóre 

dysplazje kostne możliwe do stwierdzenia u noworodków (np. tanatoforyczna, 

punktowa), 

- choroby tkanki łacznej (np. epidermolysis bullosa, 

- inne. 

Aberracje chromosomowe: 

• zespół Edwardsa (trisomia 18), 

• zespół Patau (trisomia 13), 

- zespół Downa (postaci ze złożonymi wadami, zwłaszcza serca), 

- inne. 

Zespoły ciężkich złożonych wad wrodzonych i powikłania ich przebiegu 
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- wady serca, 

- wady cewy nerwowej, 

- powikłane wodogłowie. 

Nabyte zespoły przebiegające z krańcową niewydolnością wielonarządową: 

- niewydolność wątroby w stanie schyłkowym, 

- schyłkowa niewydolność nerek towarzysząca innym wadom wrodzonym, 

Schorzenia o różnej etiologii: 

- kardiomiopatie. 

 
Ogólne kryteria przyjęcia dziecka: 

1. Choroba nieuleczalna (tzw. schorzenie ograniczające życie), charakter 

postępujący, faza terminalna, 

2. Wiek poniżej 18 lat, 

3. Mieszka w rejonie (czas dojazdu samochodem  ok. 2 godzin w promieniu 100 

km,  

4. Ma przynajmniej jednego stałego opiekuna, który może sprawować 

całodobową opiekę, 

5. Nie planuje się leczenia przedłużającego życie (np. chemioterapii, intensywnej 

terapii itp.). 

Minimalne wymagania konieczne do zapewnienia całodobowej opieki 
paliatywnej dla 12 dzieci w miejscu zamieszkania: 
Skład zespołu: 

• Lekarze: minimum 1 etat, 

• Pielęgniarki: minimum 5 etatów, 

• Pracownik socjalny/pielęgniarka społeczna: 0,5 - 1 etatu, 

• Psycholog: 0,5 etatu, 

• Rehabilitant/fizykoterapeuta: 0,5  etatu, 

• Duchowny: w zależności od potrzeb. 

 
Kwalifikacje lekarzy:  

• Kierownik – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub osoba spełniająca 

wymagania określone w Rozporządzeniu MZ z dnia 17 maja 2000 r w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w 
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zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju ( Dz. U. Nr 44 poz. 520) i co 

najmniej 4 lata pracy w zawodzie lub 2 lata w opiece paliatywnej/hospicyjnej. 

• Lekarze – ukończone szkolenie w zakresie medycyny paliatywnej określone 

przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz 

warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych 

od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Kwalifikacje pielęgniarek:  

• Pielęgniarka koordynująca – wykształcenie wyższe medyczne bądź licencjat i co 

najmniej 2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece paliatywnej lub średnie 

medyczne i specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa w opiece paliatywnej lub kurs 

kwalifikacyjny i co najmniej 2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym i w opiece 

paliatywnej oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300), 

• Pielęgniarki – wykształcenie wyższe bądź licencjat i 2 lata pracy w lecznictwie 

zamkniętym lub średnie medyczne i szkolenie w zakresie opieki paliatywnej oraz 

2 lata pracy w lecznictwie zamkniętym oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu 

MZ i OS  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych 

rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 

marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Warunki lokalowe i wyposażenie: 

• Pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faxem, 

• Pomieszczenie magazynowe na leki, materiały opatrunkowe i sprzęt medyczny. 

• Telefony komórkowe (dla lekarza i pielęgniarki dyżurnej) oraz dwa telefony 

komórkowe (dla rodzin nie posiadających telefonu stacjonarnego),  

• a także samochód osobowy. 
 
Wymagany sprzęt medyczny: 

• Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu, co najmniej 2 szt, 
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• Ssak elektryczny, co najmniej 2 szt, 

• Inhalatory, kilka sztuk, 

• Glukometr, 

• Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 

• Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 

• Pompy infuzyjne, 

• Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie,  

• Neseser pielęgniarski, 

a ponadto do bezpłatnego wypożyczenia:  

• Łóżka szpitalne/łóżeczka (zwykłe i łamane) o regulowanej wysokości i 

wyposażone w ruchome barierki zabezpieczające przed wypadnięciem lub/i z 

oprzyrządowaniem do rehabilitacji, 

• Sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe,  

zmiennociśnieniowe, inny dostępny sprzęt i materiały przeciwodleżynowe). 

 
Zaplecze medyczne: 

• Oddział pediatryczny z możliwością okresowej hospitalizacji, 

• Konsultanci: pediatrzy (odpowiednich specjalności), chirurg dziecięcy, 

anestezjolog, psychiatra, stomatolog, rehabilitant, onkolog.   

 

Dokumentacja zakładu 
Uwzględniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 sierpnia 2001 

r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 

2001 r. Nr 88, poz. 966). 

• Rejestr pacjentów, 

• Dokumentacja lekarska,  

• Dokumentacja pielęgniarska,  

• Dokumentacja innych pracowników,  

• Inna dokumentacja między innymi: zgoda pacjenta, książka skarg i wniosków, 

lista oczekujących. 

Wzór dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 2.  

Poradnia Medycyny Paliatywnej ( kod 1180) 
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Poradnia Medycyny Paliatywnej udziela porad, konsultacji i wizyt domowych chorym 

z zaawansowaną chorobą, najczęściej nowotworową oraz udziela wsparcia rodzinie 

chorego z uwzględnieniem zespołowego podejścia do chorego i jego rodziny. 

Produktem kupowanym (jednostką kalkulacyjną) w ramach poradni medycyny 

paliatywnej jest porada i wizyta domowa.  

Jednostką rozliczeniową jest punkt. 

Opieka sprawowana jest wobec chorych, którzy mogą przybyć do poradni lub ze 

względu na ograniczoną możliwość poruszania się, ale stabilny stan ogólny 

wymagają wizyt domowych jednak rzadziej niż raz w tygodniu. Chorzy, którzy 

wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania kierowani są 

do hospicjum domowego. Poradnia Medycyny Paliatywnej powinna być integralnie 

związaną z Hospicjum Domowym lub Oddziałem Medycyny Paliatywnej 

 
Definicja porady  
Przez poradę rozumie się świadczenie związane z ciągłością leczenia 

(pierwszorazowe i kolejne wizyty u lekarza specjalisty), obejmujące: 

- badania podmiotowe, 

- badanie przedmiotowe, 

- ordynację leków (w tym leków p/bólowych), 

- zapewnienie badań z katalogu lekarza poz., 

- zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych, 

- zlecanie zabiegów  pielęgnacyjnych, 

- kierowanie na konsultacje, do szpitala, do stacjonarnej opieki paliatywnej, 

- wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia 

pacjenta,  

- wizytę domową. 

Minimalne wymagania – poradnia czynna co najmniej 3 razy w tygodniu w godzinach 

przed i popołudniowych, nie mniej niż 30 godzin w miesiącu.  

Skład zespołu: 

• Lekarze: minimum 0,5  etatu, 

• Pielęgniarki: minimum 0,5 etatu. 

 
Kwalifikacje lekarzy:  
Lekarze: specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarze z kwalifikacjami 
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określonymi w Rozporządzeniu MZ i OS w sprawie kwalifikacji wymaganych od 

pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 300) i z 

ukończonym szkoleniem w zakresie medycyny paliatywnej określonym przez 

konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. 
 
Kwalifikacje pielęgniarek:  
Wykształcenie wyższe medyczne bądź licencjat i co najmniej 2 lata pracy w 

lecznictwie zamkniętym lub średnie medyczne i specjalizacja w zakresie 

pielęgniarstwa w opiece paliatywnej lub kurs kwalifikacyjny i co najmniej 2 lata pracy 

w lecznictwie zamkniętym oraz warunki zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. 

(Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Warunki lokalowe poradni 
Uwzględniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 21 września 

1992 r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 

366 z 1992 r. z późn. zm.). 

 

Dokumentacja zakładu  
Uwzględniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 sierpnia 2001 

r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 

2001 r. Nr 88, poz. 966): 

• Rejestr pacjentów, 

• Dokumentacja lekarska, 

• Dokumentacja pielęgniarska, 

• Inna dokumentacja między innymi: książka skarg i wniosków. 

Wzór dokumentacji medycznej stanowi załącznik nr 3  
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Standardowy pakiet świadczeń w zakładzie opieki paliatywnej: 

Wykaz świadczeń 

• Dostępność całodobowa w opiece paliatywnej domowej przez 7 dni w tygodniu 

(także w soboty, niedziele i święta), 

• Całodobowa opieka medyczna w hospicjum stacjonarnym, 

• Pełne zabezpieczenie w leki (dotyczy hospicjum stacjonarnego), 

• Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi WHO (drabina analgetyczna), 

• Leczenie innych objawów somatycznych,  

• Świadczenia pielęgniarskie, 

• Zapobieganie powikłaniom, 

• Rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza hospicjum, 

• Zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w hospicjum 

stacjonarnym i domowym, 

• Kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne w poradni medycyny 

paliatywnej, 

• Zapewnienie realizacji zleconych badań,  

• Zapewnienie zleconego transportu, 

• Zaspokajanie potrzeb psychicznych, 

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,   

• Zaspokajanie potrzeb duchowych, 

• Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego i aparatury medycznej (dotyczy opieki paliatywnej domowej),  

• Edukacja i poradnictwo zdrowotne, 

• „Opieka wyręczająca” w hospicjum stacjonarnym/oddziale medycyny paliatywnej - 

przyjmowanie chorych na okres czasowy (nie dłużej niż 10 dni), 

• Opieka nad osieroconymi, 

• Terapia zajęciowa (jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba). 

OOddddzziiaał  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  ((kkoodd  44117700))  ł   

JJeesstt  ooddddzziiaałłeemm  uuddzziieellaajjąąccyymm  ssttaaccjjoonnaarrnnyycchh,,  ccaałłooddoobboowwyycchh  śśwwiiaaddcczzeeńń  zzddrroowwoottnnyycchh,,  

oobbeejjmmuujjąąccyycchh  sswwooiimm  zzaakkrreesseemm  kkoonnttyynnuuaaccjjęę  lleecczzeenniiaa,,  ppiieellęęggnnaaccjjęę  ii  rreehhaabbiilliittaaccjjęę  oossóóbb  

ppoo  pprrzzeebbyyttyymm  lleecczzeenniiuu  ww  ooddddzziiaałłaacchh  ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj..    

CCeelleemm    ooddddzziiaałłuu  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  jjeesstt  oobbjjęęcciiee  ccaałłooddoobboowwąą  ooppiieekkąą  ii  lleecczzeenniieemm  

oossóóbb,,  kkttóórree  pprrzzeebbyyłłyy  oossttrrąą  ffaazzęę  lleecczzeenniiaa  sszzppiittaallnneeggoo  ww  ooddddzziiaałłaacchh  ooppiieekkii  
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kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj,,  mmaajjąą  uukkoońńcczzoonnyy  pprroocceess  ddiiaaggnnoozzoowwaanniiaa,,  lleecczzeenniiaa  ooppeerraaccyyjjnneeggoo  lluubb  

iinntteennssyywwnneeggoo  lleecczzeenniiaa  zzaacchhoowwaawwcczzeeggoo,,  lleecczz  wwyymmaaggaajjąą  ddaallsszzeejj  hhoossppiittaalliizzaaccjjii..  

PPoonnaaddttoo  zzee  wwzzggllęędduu  nnaa  ssttaann  zzddrroowwiiaa  ii  ssttooppiieeńń  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnoośśccii  oorraazz  bbrraakkuu  

mmoożżlliiwwoośśccii  ssaammooddzziieellnneeggoo  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  ddoommoowwyymm  wwyymmaaggaajjąą  

ssttaałłeeggoo  nnaaddzzoorruu  lleekkaarrsskkiieeggoo,,  pprrooffeessjjoonnaallnneejj  ppiieellęęggnnaaccjjii  ii  rreehhaabbiilliittaaccjjii,,                                          

ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ppoopprrzzeezz::  

••  ooppiieekkęę  lleekkaarrsskkąą,,  

••  ooppiieekkęę  ppiieellęęggnniiaarrsskkąą,,  

••  uusspprraawwnniiaanniiee  rruucchhoowwee  ii  ddzziiaałłaanniiaa  ffiizzjjootteerraappeeuuttyycczznnee,,  

••  lleecczzeenniiee  ffaarrmmaakkoollooggiicczznnee,,  

••  zzaappeewwnniieenniiee  nniieezzbbęęddnnyycchh  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,,  

••  zzaappeewwnniieenniiee  nniieezzbbęęddnnyycchh  bbaaddaańń  ddiiaaggnnoossttyycczznnyycchh,,  

••  uussttaalleenniiee  ii  ssttoossoowwaanniiee  ddiieettyy,,  

••  ssttyymmuullaaccjjęę  mmeettooddaammii  tteerraappeeuuttyycczznnyymmii  ii  ppssyycchhootteerraappeeuuttyycczznnyymmii  ddoo  aakkttyywwnnoośśccii  

żżyycciioowweejj,,  

••  zzaappoobbiieeggaanniiee  ppoowwiikkłłaanniioomm  wwyynniikkaajjąąccyymm  zz  pprroocceessuu  cchhoorroobboowweeggoo  ii  

uunniieerruucchhoommiieenniiaa..  

  

TTrryybb  kkiieerroowwaanniiaa  cchhoorreeggoo  ddoo  ooddddzziiaałłuu  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh::  

PPaaccjjeenntt  ddoo  ooddddzziiaałłuu  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  kkiieerroowwaannyy  jjeesstt  bbeezzppoośśrreeddnniioo  pprrzzeezz  

lleekkaarrzzaa  pprroowwaaddzząącceeggoo  zz  ooddddzziiaałłuu  ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj..  WW  ooddddzziiaallee  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  

cchhoorryycchh  ppaaccjjeenntt  mmoożżee  pprrzzeebbyywwaaćć  cczzaassoowwoo  ––  śśrreeddnnii  cczzaass  ppoobbyyttuu  wwyynnoossii  3300  ddnnii..  WW  

uuzzaassaaddnniioonnyycchh  pprrzzyyppaaddkkaacchh  kkoonnttyynnuuaaccjjaa  ooppiieekkii  mmoożżee  ooddbbyywwaaćć  ssiięę  ww  zzaakkłłaaddzziiee  

ooppiieekkuuńńcczzoo--lleecczznniicczzyymm  lluubb  ppiieellęęggnnaaccyyjjnnoo--ooppiieekkuuńńcczzyymm..  

  

ZZaassaaddyy  ffiinnaannssoowwaanniiaa  ooddddzziiaałłóóww  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh::  

JJeeddnnoossttkkąą  kkaallkkuullaaccyyjjnnąą  ww  ooddddzziiaałłaacchh  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  jjeesstt  oossoobbooddzziieeńń,,  pprrzzeezz  

kkttóórryy  nnaalleeżżyy  rroozzuummiieećć  kkaalleennddaarrzzoowwyy  ddzziieeńń  ppoobbyyttuu  ppaaccjjeennttaa  ww  ooddddzziiaallee..  

DDzziieeńń  pprrzzyyjjęęcciiaa  ddoo  ooddddzziiaałłuu  ii  wwyyppiissuu  lluubb  zzggoonnuu  wwyykkaazzyywwaannyy  jjeesstt  jjaakkoo  jjeeddeenn  ww  ooggóóllnneejj  

lliicczzbbiiee  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  oossoobbooddnnii..  WW  pprrzzyyppaaddkkuu,,  ggddyy  zzaaiissttnniieejjee  kkoonniieecczznnoośśćć  

hhoossppiittaalliizzaaccjjii  cchhoorreeggoo  ww  ooddddzziiaallee  ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj  ppłłaattnniikk  ffiinnaannssuujjee  jjeeddyynniiee  

ppoobbyytt  cchhoorreeggoo  ww  ttyymm  ooddddzziiaallee,,  wweeddłłuugg  oobboowwiiąązzuujjąąccyycchh  zzaassaadd  ww  ttyymm  zzaakkrreessiiee..  ZZaakkłłaadd  

nniiee  wwyykkaazzuujjee  ddoo  rroozzlliicczzeenniiaa  oossoobbooddnnii,,  ww  cczzaassiiee  kkttóórryycchh  cchhoorryy  pprrzzeebbyywwaałł  ww  ooddddzziiaallee  
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ooppiieekkii  kkrróóttkkootteerrmmiinnoowweejj..  

SSttaannddaarrddoowwyy  ppaakkiieett  śśwwiiaaddcczzeeńń::  

••  ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  lleekkaarrsskkiiee,,  

••  ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  ppiieellęęggnniiaarrsskkiiee,,  

••  RReehhaabbiilliittaaccjjaa  zzggooddnniiee  zz  zzaalleecceenniieemm  lleekkaarrzzaa,,    

••  BBaaddaanniiaa  ii  tteerraappiiaa  ppssyycchhoollooggiicczznnaa,,  

••  TTeerraappiiaa  zzaajjęęcciioowwaa,,  

••  LLeecczzeenniiee  ffaarrmmaakkoollooggiicczznnee,,  

••  LLeecczzeenniiee  ddiieetteettyycczznnee,,    

••  ZZaabbeezzppiieecczzeenniiee  ww  lleekkii  ii  wwyyrroobbyy  mmeeddyycczznnee  zzlleeccoonnee  pprrzzeezz  lleekkaarrzzaa,,    

••  ZZaappeewwnniieenniiee  kkoonnssuullttaaccjjii  ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,,  

••  ZZaappeewwnniieenniiee  zzlleeccoonnyycchh  bbaaddaańń,,  

••  EEdduukkaaccjjaa  ii  ppoorraaddnniiccttwwoo  zzddrroowwoottnnee,,  

••  ZZaappeewwnniieenniiee  zzlleeccoonneeggoo  ttrraannssppoorrttuu,,  

••  PPoommoocc  ww  zzaaooppaattrryywwaanniiuu  ww  pprrzzeeddmmiioottyy  oorrttooppeeddyycczznnee  ii  lleecczznniicczzee  śśrrooddkkii  

tteecchhnniicczznnee,,    

••  ZZaaooppaattrryywwaanniiee  ww  śśrrooddkkii  ppoommooccnniicczzee  oorraazz  mmaatteerriiaałłyy  mmeeddyycczznnee..  

  

OOddddzziiaałł  ppoowwiinniieenn  mmiieećć  uussttaalloonnee  ii  ooppiissaannee  ssttaannddaarrddyy  ddoottyycczząąccee  ggłłóówwnniiee::  

aa))  pprrooffiillaakkttyykkii  ii  lleecczzeenniiaa  ooddlleeżżyynn,,  

bb))  ppooddnnoosszzeenniiaa  ii  pprrzzeemmiieesszzcczzaanniiaa  ppaaccjjeennttóóww,,  

cc))  ppiieellęęggnnoowwaanniiaa  cchhoorryycchh  zz  pprroobblleemmeemm  nniiee  ttrrzzyymmaanniiaa  mmoocczzuu  ii  ssttoollccaa,,  

dd))  uusspprraawwnniiaanniiaa,,  

ee))  ppoossttęęppoowwaanniiaa  zz  ppaaccjjeenntteemm  ppoo  zzggoonniiee,,  

ff))  mmoonniittoorroowwaanniiaa  zzaakkaażżeeńń  wweewwnnąąttrrzzzzaakkłłaaddoowwyycchh..    

  

MMiinniimmaallnnee  wwyymmaaggaanniiaa  kkoonniieecczznnee  ddoo  zzaappeewwnniieenniiaa  ooppiieekkii  ddllaa  3300  cchhoorryycchh::  

SSkkłłaadd  zzeessppoołłuu::  

••  LLeekkaarrzzee::  mmiinniimmuumm  11,,55  eettaattuu,,  

••  PPiieellęęggnniiaarrkkii  ––  pprrzzyy  ookkrreeśślleenniiuu  ppoottrrzzeebb  kkaaddrroowwyycchh  nnaalleeżżyy  wwyykkoorrzzyyssttaaćć  

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiee  MMZZ  zz  ddnniiaa  2211  ggrruuddnniiaa  11999999  rr..  ww  sspprraawwiiee  ssppoossoobbuu  uussttaallaanniiaa  

mmiinniimmaallnnyycchh  nnoorrmm  zzaattrruuddnniieenniiaa  ppiieellęęggnniiaarreekk  ii  ppoołłoożżnnyycchh  ww  zzaakkłłaaddaacchh  ooppiieekkii  

zzddrroowwoottnneejj  ((DDzz..  UU..  NNrr  111111  ppoozz..  11331144)),,    
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••  PPrraaccoowwnniikk  ssooccjjaallnnyy//ppiieellęęggnniiaarrkkaa  ssppoołłeecczznnaa  ––  00,,2255    eettaattuu,,  

••  PPssyycchhoolloogg  --  00,,2255    eettaattuu,,  

••  RReehhaabbiilliittaanntt//ffiizzyykkootteerraappeeuuttaa  --  00,,2255    eettaattuu,,  

••  TTeerraappeeuuttaa  zzaajjęęcciioowwyy  --  ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  ppoottrrzzeebb,,  

••  DDiieetteettyykk  --  ww  zzaalleeżżnnoośśccii  oodd  ppoottrrzzeebb..  

  

KKwwaalliiffiikkaaccjjee  ppeerrssoonneelluu::    

••  OOrrddyynnaattoorr  ooddddzziiaałłuu  ––  kkwwaalliiffiikkaaccjjee  zzggooddnnee  zz  RRoozzppoorrzząąddzzeenniieemm  MMZZ  ww  sspprraawwiiee  

wwyymmaaggaańń,,  jjaakkiimm  ppoowwiinnnnyy  ooddppoowwiiaaddaaćć  oossoobbyy  nnaa  ssttaannoowwiisskkaacchh  kkiieerroowwnniicczzyycchh  ww  

zzaakkłłaaddaacchh  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  ookkrreeśślloonneeggoo  rrooddzzaajjuu  zz  ddnniiaa  1177  mmaajjaa  22000000  rr..  ((  DDzz..  UU..  

NNrr  4444  ppoozz..  552200)),,  

••  LLeekkaarrzzee  ––  kkwwaalliiffiikkaaccjjee  zzggooddnnee  zz  RRoozzppoorrzząąddzzeenniieemm  MMZZ  ii  OOSS  ww  sspprraawwiiee  kkwwaalliiffiikkaaccjjii  

wwyymmaaggaannyycchh  oodd  pprraaccoowwnniikkóóww  nnaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rrooddzzaajjaacchh  ssttaannoowwiisskk  pprraaccyy  ww  

ppuubblliicczznnyycchh  zzaakkłłaaddaacchh  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  zz  ddnniiaa  2299  mmaarrccaa  11999999  rr..  ((DDzz..  UU..  NNrr    3300  

ppoozz..  330000)),,  

••  PPiieellęęggnniiaarrkkaa  ooddddzziiaałłoowwaa  ––  kkwwaalliiffiikkaaccjjee  zzggooddnnee  zz  RRoozzppoorrzząąddzzeenniieemm  MMZZ  ii  OOSS  ww  

sspprraawwiiee  wwyymmaaggaańń,,  jjaakkiimm  ppoowwiinnnnyy  ooddppoowwiiaaddaaćć  oossoobbyy  nnaa  ssttaannoowwiisskkaacchh  

kkiieerroowwnniicczzyycchh  ww  zzaakkłłaaddaacchh  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  ookkrreeśślloonneeggoo  rrooddzzaajjuu  zz  ddnniiaa  1177  mmaajjaa  

22000000  rr..  ((DDzz..  UU..  NNrr  4444  ppoozz..  552200)),,  

••  PPiieellęęggnniiaarrkkii  ––  kkwwaalliiffiikkaaccjjee  zzggooddnnee  zz  RRoozzppoorrzząąddzzeenniieemm  MMZZ  ii  OOSS  ww  sspprraawwiiee  

kkwwaalliiffiikkaaccjjii  wwyymmaaggaannyycchh  oodd  pprraaccoowwnniikkóóww  nnaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rrooddzzaajjaacchh  

ssttaannoowwiisskk  pprraaccyy  ww  ppuubblliicczznnyycchh  zzaakkłłaaddaacchh  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  zz  ddnniiaa  2299  mmaarrccaa  

11999999  rr..((DDzz..  UU..  NNrr    3300  ppoozz..  330000))..  

  

WWaarruunnkkii  llookkaalloowwee  

UUwwzzggllęęddnniiaajjąąccee  wwyymmaaggaanniiaa  zzaawwaarrttee  ww  RRoozzppoorrzząąddzzeenniiuu  MMZZ  ii  OOSS  zz  ddnniiaa  2211  wwrrzzeeśśnniiaa  

11999922rr..  ww  sspprraawwiiee  wwyymmaaggaańń  jjaakkiimmii  ppoowwiinnnnyy  ooddppoowwiiaaddaaćć  ppoodd  wwzzggllęęddeemm  ffaacchhoowwyymm  ii  

ssaanniittaarrnnyymm  ppoommiieesszzcczzeenniiaa  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  zzaakkłłaadduu  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  ((  DDzz..  UU..  NNrr  7744,,  

ppoozz..  336666  zz  11999922  rr..  zz  ppóóźźnn..  zzmm..  ))::  

••  PPoommiieesszzcczzeenniiaa  ddoossttoossoowwaannee  ddoo  ppoottrrzzeebb  oossóóbb  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnyycchh  oorraazz  zz  

zzaacchhoowwaanniieemm  pprraawwaa  ppaaccjjeennttaa  ddoo  iinnttyymmnnoośśccii,,  
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••  SSaallee  cchhoorryycchh  ((ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  ssaallee  oo  wwiięękksszzeejj  iilloośśccii  łłóóżżeekk  zz  zzaappeewwnniieenniieemm  ddoossttęęppuu  

ddoo  łłóóżżkkaa  zz  ttrrzzeecchh  ssttrroonn  ii  sswwoobbooddnneeggoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zzee  sspprrzzęęttuu  ppiieellęęggnnaaccyyjjnneeggoo,,  

rreehhaabbiilliittaaccyyjjnneeggoo  ii  wwssppoommaaggaajjąącceeggoo)),,    

••  GGaabbiinneett  lleekkaarrsskkii  ii  zzaabbiieeggoowwoo  ––  ppiieellęęggnniiaarrsskkii,,  

••  GGaabbiinneett  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnnyy,,  

••  IIzzoollaattkkaa,,  

••  PPrroo  mmoorrttee,,  

••  WWsskkaazzaannyy  ggaabbiinneett  ddoo  pprroowwaaddzzeenniiaa  ppssyycchhootteerraappiiii,,  

••  WWsskkaazzaannyy  ggaabbiinneett  tteerraappiiii  zzaajjęęcciioowweejj,,  

••  WWsskkaazzaannyy  aanneekkss  kkuucchheennnnyy..  

  

WWyyppoossaażżeenniiee  ooddddzziiaałłuu::  

••  ŁŁóóżżkkaa  sszzppiittaallnnee  ((zzwwyykkłłee  ii  łłaammaannee)),,  oo  rreegguulloowwaanneejj  wwyyssookkoośśccii  ii  wwyyppoossaażżoonnee  ww  

rruucchhoommee  bbaarriieerrkkii  zzaabbeezzppiieecczzaajjąąccee  cchhoorreeggoo  pprrzzeedd  wwyyppaaddnniięęcciieemm  lluubb//ii  zz  

oopprrzzyyrrzząąddoowwaanniieemm  ddoo  rreehhaabbiilliittaaccjjii,,  

••  SSpprrzzęętt  zzaappoobbiieeggaajjąąccyy  ppoowwssttaawwaanniiuu  ooddlleeżżyynn  ((mmaatteerraaccee  pprrzzeecciiwwooddlleeżżyynnoowwee  

zzmmiieennnnoocciiśśnniieenniioowwee  nnaa  kkaażżddee  łłóóżżkkoo,,  iinnnnyy  ddoossttęęppnnyy  sspprrzzęętt  ii  mmaatteerriiaałłyy  

pprrzzeecciiwwooddlleeżżyynnoowwee)),,  

••  SSpprrzzęętt  uułłaattwwiiaajjąąccyy  ppiieellęęggnnaaccjjęę  cchhoorreeggoo  ((zziinntteeggrroowwaannyy  ssyysstteemm  ddoo  hhiiggiieennyy  cciiaałłaa,,  

ppooddnnoośśnniikk,,  łłaawweecczzkkaa  ddoo  kkaażżddeejj  wwaannnnyy,,  ppaarraawwaannyy,,  ttkkaanniinnyy  śślliizzggoowwee  ii  iinnnnee)),,  

••  WWyyppoossaażżeenniiee  ggaabbiinneettuu  rreehhaabbiilliittaaccyyjjnneeggoo  ((UUGGUULL  --  uunniiwweerrssaallnnyy  ggaabbiinneett  

uusspprraawwnniiaanniiaa  lleecczznniicczzeeggoo,,  kkoommpplleett  ppooddwwiieesszzeekk  ii  cciięężżaarrkkóóww,,  rroowweerr  ddoo  rreehhaabbiilliittaaccjjii,,  

ppiiłłkkii  lleekkaarrsskkiiee,,  RRoottoorr,,  mmaatteerraaccee  ddoo  rreehhaabbiilliittaaccjjii,,  ddrraabbiinnkkii,,  ppoorręęcczz  ddoo  nnaauukkii  

cchhooddzzeenniiaa,,  sspprrzzęętt  ddoo  ffiizzyykkootteerraappiiii,,  aaqqaawwiibbrroonn)),,  

••  WWsskkaazzaannee  wwyyppoossaażżeenniiee  ggaabbiinneettuu  tteerraappiiii  zzaajjęęcciioowweejj  ((ssttoołłyy  ddoo  tteerraappiiii  zzaajjęęcciioowweejj,,  

pprrzzyybboorryy  ddoo  mmaalloowwaanniiaa  ii  wwyykklleejjaanniiaa,,  sspprrzzęętt  ddoo  nnaauukkii  cczzyynnnnoośśccii  żżyycciiaa  

ccooddzziieennnneeggoo,,  sspprrzzęętt  ddoo  mmuuzzyykkootteerraappiiii,,  sspprrzzęętt  ddoo  ggiieerr  ii  zzaabbaaww,,  ppooddrręęcczznnyy  

kkssiięęggoozzbbiióórr  ii  pprraassaa,,  rraaddiioommaaggnneettooffoonn,,  kkaammeerraa  vviiddeeoo,,  tteelleewwiizzoorr,,  mmaaggnneettoowwiidd,,  

vviiddeeoo  kkaasseettyy,,  ttaabblliiccee  ddoo  ppiissaanniiaa))..    

  

WWyymmaaggaannyy  sspprrzzęętt  mmeeddyycczznnyy::  

••  KKoonncceennttrraattoorr  ttlleennuu  lluubb  iinnnnee  ddoossttęęppnnee  źźrróóddłłoo  ttlleennuu  ddooddaaćć  ccoo  nnaajjmmnniieejj  22  sszztt,,  

••  SSssaakk  eelleekkttrryycczznnyy,,  
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••  IInnhhaallaattoorryy,,  

••  GGlluukkoommeettrr,,  

••  AAppaarraatt  ddoo  ppoommiiaarruu  cciiśśnniieenniiaa  ttęęttnniicczzeeggoo  kkrrwwii,,  

••  EEkkgg,,  

••  ZZeessttaaww  ddoo  uuddzziieellaanniiaa  ppiieerrwwsszzeejj  ppoommooccyy  lleekkaarrsskkiieejj,,  

••  PPoommppyy  iinnffuuzzyyjjnnee,,  

••  KKuullee,,  llaasskkii,,  bbaallkkoonniikkii,,  cchhooddzziikkii,,  wwóózzkkii  iinnwwaalliiddzzkkiiee..  

DDookkuummeennttaaccjjaa  mmeeddyycczznnaa  pprroowwaaddzzoonnaa  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii  ww  

lleecczznniiccttwwiiee  sszzppiittaallnnyymm..  

UUWWAAGGAA!!  

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa  rreeaalliizzoowwaannee  ww  ooddddzziiaałłaacchh  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  bbęęddąą  

ffiinnaannssoowwaannee  pprrzzeezz  NNaarrooddoowwyy  FFuunndduusszz  ZZddrroowwiiaa  jjeeddyynniiee  ddoo  kkoońńccaa  22000055  rrookkuu..  WW  

ttyymm  cczzaassiiee  nnaalleeżżyy  pprrzzeekksszzttaałłcciićć  ooddddzziiaałłyy  ddllaa  pprrzzeewwlleekkllee  cchhoorryycchh  ww  zzaakkłłaaddyy  

ooppiieekkuuńńcczzoo--lleecczznniicczzee  lluubb  ppiieellęęggnnaaccyyjjnnoo--ooppiieekkuuńńcczzee..  

  
STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA REALIZOWANA 

W ZAKŁADACH PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (kod 5160/5161) 
Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem 

pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz 

zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie 

odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i 

członków ich rodzin. 

Celem zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest: 

 zapewnienie okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej: 

• rekonwalescentom, umożliwiającej im powrót do środowiska zamieszkania  i w 

miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, 

• osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają 

stacjonarnej pielęgnacji i opieki. 

 
Świadczenia medyczne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych obejmują: 
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• całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy 

pielęgniarskiej, 

• opiekę lekarską,  

• leczenie farmakologiczne, 

• niezbędne konsultacje specjalistyczne, 

• podstawowe badania diagnostyczne (wykaz wg zakresu lekarza poz), 

• 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. 

 
Podstawowe profile w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych: 

• zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy ogólny (kod 5160),  

• zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci (kod 5161). 

Tryb kierowania chorego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego: 
Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest: 

- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub 

- Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po 

zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki 

środowiskowo/ rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel,  

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego 

oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w 

sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i 

pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za 

pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). 

W niepublicznych zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych decyzję o przyjęciu do 

zakładu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o 

 23



 Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 11/2004 

dokumentację określoną ww. rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku wymaga 

potwierdzenia płatnika. 

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z 

chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. 

W zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas 

pobytu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wynosi do 6 miesięcy (nie 

dotyczy pacjentów w stanie apalicznym i dzieci). Przedłużenie czasu pobytu wymaga 

akceptacji płatnika. Kierownik zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ma obowiązek 

poinformowania lekarza poz o objęciu pacjenta opieką długoterminową. 

 
Zasady rozliczeń zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego: 

Płatnik w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych finansuje jedynie świadczenia 

zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których 

finansowanie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 

grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania 

odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). 

Finansowane są jedynie pobyty pacjentów, którzy sklasyfikowani zostali w skali 

Barthel na poziomie od 0 do 40 punktów (załącznik nr 1 – zmodyfikowana 

międzynarodowa skala Barthel).  

W przypadku uzyskania większej wartości punktowej zakwalifikowanie pacjenta do 

opieki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym wymaga indywidualnej zgody 

płatnika. Należy wówczas oceniać stan pacjenta przy użyciu skali Barthel raz w 

miesiącu. Zasada ta nie dotyczy finansowania pobytów pacjentów przebywających w 

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych dla dzieci. 

W zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych jednostką kalkulacyjną jest osobodzień, 

przez który należy rozumieć kalendarzowy dzień pobytu podopiecznego w zakładzie. 

Dzień przyjęcia do zakładu i wypisu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie 

zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze 

szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie. Natomiast 

dzień przyjęcia i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni. 

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność hospitalizacji chorego przebywającego  

w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym płatnik finansuje pobyt chorego w szpitalu. 

Zakład nie wykazuje do rozliczenia osobodni, w czasie których chory przebywał  
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w szpitalu. W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z lekarzem zakładu 

pacjent może uzyskać przepustkę. W tych przypadkach jest zabezpieczony w leki  

i materiały medyczne wydane przez zakład. Świadczeniodawca zobowiązany jest do 

udokumentowania informacji o pobycie ubezpieczonego na przepustce. Płatnik 

pokrywa 50% procent wartości osobodnia w czasie pobytu pacjenta na przepustce. 

Maksymalny czas pobytu na przepustce to 10 procent ogólnego czasu pobytu  

w zakładzie. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy nie jest domem pomocy społecznej. 

Zakłady te przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne,  

istotne deficyty w samoopiece oraz wymagających intensywnej pielęgnacji. Nie mogą 

więc trafiać tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u 

których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna. 

 
Standardowy pakiet świadczeń: 

• Świadczenia pielęgniarskie, 

• Świadczenia lekarskie (nie mniej niż 2 razy w tygodniu wizyta lekarska oraz na 

wezwanie w razie potrzeby), 

• Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,  

• Badania i terapia psychologiczna, 

• Terapia zajęciowa, 

• Leczenie farmakologiczne, 

• Leczenie dietetyczne, 

• Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu, 

• Zapewnienie konsultacji specjalistycznych , 

• Zapewnienie podstawowych badań, zgodnie z zakresem lekarza poz 

• Edukacja i poradnictwo zdrowotne, 

• Zapewnienie zleconego transportu, 

•  Pomoc w nabywaniu przedmiotów ortopedycznych, środki pomocniczych oraz 

materiałów medycznych. 

• Zaopatrywanie w środki pomocnicze oraz materiały medyczne. 

Zakład zobowiązany jest do stosowania standardów dotyczących, w szczególności 

a) profilaktyki i leczenia odleżyn, 

b) podnoszenia i przemieszczania pacjentów, 

c) pielęgnowania chorych z problemem nietrzymania moczu i stolca, 
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d) usprawniania, 

e) postępowania z pacjentem po zgonie, 

f) monitorowania zakażeń wewnątrzzakładowy, 

g) podstawowej pielęgnacji. 

 
Minimalne wymagania konieczne do zapewnienia opieki dla 60 chorych: 
Skład zespołu: 

• Lekarze: kontrakt obejmujący konsultacje i badanie chorych 2 razy w tygodniu 

oraz wizyty na wezwanie w razie potrzeby, 

• Pielęgniarki: przy określeniu potrzeb kadrowych należy wykorzystać 

Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 

zdrowotnej – Dz. U. Nr 111 poz. 1314),  

• Pracownik socjalny/pielęgniarka społeczna: 0,5 do 1 etatu 

• Psycholog: 0,5 etatu, 

• Rehabilitant/fizykoterapeuta: 3 etaty  

• Terapeuta zajęciowy: od 0,5 - 1 etatu 

• Dietetyk: w zależności od potrzeb. 

 
Kwalifikacje personelu:  

• Kierownik – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach 

opieki zdrowotnej określonego rodzaju z dnia 17 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 44 poz. 

520 z późn. zm.), 

• Lekarze – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 

poz. 300), 

• Pielęgniarka koordynująca – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. ( Dz. U. Nr  30 poz. 300). 
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• Pielęgniarki – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Warunki lokalowe 
Uwzględniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 21 września 

1992r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 74, 

poz. 366 z 1992 r. z późn. zm. ): 

• Pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z 

zachowaniem prawa pacjenta do intymności, 

• Sale chorych (dopuszcza się sale o większej ilości łóżek z zapewnieniem dostępu 

do łóżka z trzech stron i swobodnego korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego),  

• Gabinet lekarski i zabiegowo – pielęgniarski, 

• Gabinet rehabilitacyjny, 

• Sala dziennego pobytu, 

• Jadalnie, stołówka, 

• Izolatka, 

• Pro morte, 

• Gabinet do prowadzenia psychoterapii,  

• Gabinet terapii zajęciowej, 

• Wskazany aneks kuchenny. 
 
Wyposażenie zakładu: 

• Łóżka szpitalne (zwykłe i łamane), o regulowanej wysokości i wyposażone w 

ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem lub/i z 

oprzyrządowaniem do rehabilitacji, w salach wielołóżkowych parawany 

zapewniające intymność. 

• Sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe 

zmiennociśnieniowe na każde łóżko, inny dostępny sprzęt i materiały 

przeciwodleżynowe), 
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• Sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego (zintegrowany system do higieny ciała, 

podnośnik, ławeczka do każdej wanny, parawany, tkaniny ślizgowe i inne), 

• Wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego (UGUL - uniwersalny gabinet 

usprawniania leczniczego, komplet podwieszek i ciężarków, rower do rehabilitacji, 

piłki lekarskie, Rotor, materace do rehabilitacji, drabinki, poręcz do nauki 

chodzenia, sprzęt do fizykoterapii, aqawibron), 

• Wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej (stoły do terapii zajęciowej, przybory do 

malowania i wyklejania, sprzęt do nauki czynności życia codziennego, sprzęt do 

muzykoterapii, sprzęt do gier i zabaw, podręczny księgozbiór i prasa, 

radiomagnetofon, kamera video, telewizor, magnetowid, video kasety, tablice do 

pisania, zestaw ORFA – podstawowe instrumenty muzyczne). 

 
Wymagany sprzęt medyczny: 

• Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu, 

• Ssak elektryczny, 

• Inhalatory, 

• Glukometr, 

• Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 

• Ekg, 

• Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 

• Pompy infuzyjne, 

• Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie. 

Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

 
Wzór dokumentacji medycznej stanowią załączniki: 
- Ocena wg zmodyfikowanej skali Barthel Zał.1,  

- Wywiad pielęgniarski Zał.2, 

- Karta czynności pielęgnacyjnych Zał.3, 

- Karta zleceń Zał.4, 

- Karta usprawniania Zał. 5.  
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STACJONARNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA REALIZOWANA W ZAKŁADACH 

OPIEKUŃCZO - LECZNICZYCH. 

 
Zakład opiekuńczo-leczniczy (kod 5170/5171) 
Jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, 

obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie 

wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie 

odpowiednie do stanu zdrowia. 

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: 
Objęcie całodobową opieką i leczeniem 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 

stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji,  

w szczególności poprzez: 

• opiekę lekarską, 

• opiekę pielęgniarską, 

• usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne, 

• leczenie farmakologiczne, 

• zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, 

• zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z zakresem lekarza 

poz, 

• 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. 
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Podstawowe profile w zakładach opiekuńczo – leczniczych: 

• zakład opiekuńczo  - leczniczy ogólny (kod 5170), 

• zakład opiekuńczo  - leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod 5171). 

Zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym oraz dla dzieci i młodzieży może po 

spełnieniu warunków szczegółowych prowadzić opiekę nad chorymi w stanie 

apalicznym i nad chorymi mechanicznie wentylowanymi.  

 
Tryb kierowania chorego do zakładu opiekuńczo-leczniczego: 
Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-leczniczego jest: 

- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub 

- Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po 

zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych, wywiad pielęgniarki 

środowiskowo/rodzinnej – wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel. 

Sposób i tryb kierowania osób do publicznego zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz 

czas pobytu i zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r.  

w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych  

i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za 

pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). 

W niepublicznych zakładach opiekuńczo-leczniczych decyzję o przyjęciu do zakładu 

wydaje dyrektor zakładu po zasięgnięciu opinii lekarza zakładu w oparciu  

o dokumentację określoną ww. rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku 

wymaga potwierdzenia płatnika 

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent  

z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.  

Kierownik zakładu opiekuńczo-leczniczego ma obowiązek poinformowania lekarza 

poz o objęciu pacjenta opieką długoterminową. 

 
Zasady rozliczeń zakładu opiekuńczo - leczniczego: 
Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie świadczenia 

zdrowotne, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania, których 

finansowanie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 

grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-
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leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania 

odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz.1265). 

Płatnik w zakładach opiekuńczo-leczniczych finansuje jedynie pobyty pacjentów, 

którzy w skali Barthel sklasyfikowani zostali na poziomie od 0 do 40 punktów.  

W przypadku uzyskania większej wartości punktowej zakwalifikowanie pacjenta do 

dalszej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym wymaga indywidualnej zgody 

płatnika. Należy wówczas oceniać stan pacjenta przy użyciu skali Barthel raz w 

miesiącu.  

Zasada ta nie dotyczy finansowania pobytów pacjentów przebywających  

w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla dzieci i młodzieży.  

W zakładach opiekuńczo-leczniczych jednostką kalkulacyjną  jest osobodzień, przez 

który należy rozumieć kalendarzowy dzień pobytu pacjenta w zakładzie. 

Dzień przyjęcia do zakładu i wypisu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie 

zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień skierowania do szpitala i powrotu ze 

szpitala traktowany jest jako jeden osobodzień wykonany w zakładzie. Natomiast 

dzień przyjęcia do zakładu i zgonu wykazywane są jako 2 osobodni. 

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność hospitalizacji chorego przebywającego  

w zakładzie opiekuńczo-leczniczym płatnik finansuje pobyt chorego w szpitalu. 

Zakład nie wykazuje do rozliczenia osobodni, w czasie których chory przebywał  

w szpitalu. 

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z lekarzem zakładu pacjent może 

uzyskać przepustkę. W tych przypadkach jest zabezpieczony w leki i materiały 

medyczne wydane przez zakład. Świadczeniodawca zobowiązany jest do 

udokumentowania informacji o pobycie ubezpieczonego na przepustce. Maksymalny 

czas przepustki to 10 procent ogólnego czasu pobytu pacjenta w zakładzie. Płatnik 

pokrywa 50% procent wartości osobodnia.  

Zakład opiekuńczo-leczniczy nie jest domem pomocy społecznej. Zakłady te 

przeznaczone są dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty 

w samoopiece oraz wymagających nadzoru specjalistycznego. Nie mogą więc trafiać 

tam ubezpieczeni, kwalifikujący się do domów pomocy społecznej lub u których 

jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna. 

 
Standardowy pakiet świadczeń: 

• Świadczenia lekarskie, 
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• Świadczenia pielęgniarskie, 

• Rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,  

• Badania i terapia psychologiczna, 

• Terapia zajęciowa, 

• Leczenie farmakologiczne, 

• Leczenie dietetyczne,  

• Zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne zlecone przez lekarza zakładu, 

• Zapewnienie konsultacji specjalistycznych,  

• Zapewnienie zleconych badań, zgodnie z wykazem lekarza poz 

• Edukacja i poradnictwo zdrowotne, 

• Zapewnienie zleconego transportu, 

• Pomoc w nabywaniu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych 

oraz materiałów medycznych,  

• Zaopatrywanie w środki pomocnicze oraz materiały medyczne, 

Zakład zobowiązany jest do stosowania ustalonych i opisanych standardów 

dotyczących, w szczególności: 

a) profilaktyki i leczenia odleżyn, 

b) podnoszenia i przemieszczania pacjentów, 

c) pielęgnowania chorych z problemem nie trzymania moczu i stolca, 

d) usprawniania, 

e) postępowania z pacjentem po zgonie, 

f) monitorowania zakażeń wewnątrzzakładowych, 

g) podstawowej pielęgnacji. 

 
Minimalne wymagania konieczne do zapewnienia opieki dla 60 chorych: 
Skład zespołu: 

• Lekarze: minimum 1,5 etatu, 

• Pielęgniarki: przy określeniu potrzeb kadrowych należy wykorzystać 

Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania 

minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki 

zdrowotnej – (Dz.U. Nr 111 poz. 1314)-  

• Pracownik socjalny/pielęgniarka społeczna: 0,5 etatu do 1 etatu, 

• Psycholog: 0,5 etatu, 
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• Rehabilitant/fizykoterapeuta: 2 - 3 etaty, 

• Terapeuta zajęciowy: 0,5 etatu do 1 etatu, 

• Dietetyk: w zależności od potrzeb. 

 
Kwalifikacje personelu:  

• Kierownik – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w 

zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju z dnia 17 maja 2000 r.( Dz. U. 

Nr 44 poz. 520 z późn. zm.), 

• Lekarze – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w sprawie kwalifikacji 

wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. U. Nr  30 

poz. 300), 

• Pielęgniarka koordynująca –kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w 

sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 300), 

• Pielęgniarki – kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MZ i OS w sprawie 

kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach 

stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 29 marca 

1999 r. (Dz. U. Nr  30 poz. 300). 

 
Warunki lokalowe 
Uwzględniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ i OS z dnia 21 września 

1992r. w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i 

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 74, 

poz. 366 z późn. zm. ): 

• Pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  

z zachowaniem prawa pacjenta do intymności, 

• Sale chorych (dopuszcza się sale o większej ilości łóżek z zapewnieniem dostępu 

do łóżka z trzech stron i swobodnego korzystania ze sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego),  

• Gabinet lekarski i zabiegowo – pielęgniarski, 
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• Gabinet rehabilitacyjny, 

• Sala dziennego pobytu, 

• Jadalnie, stołówka, 

• Izolatka, 

• Pro morte, 

• Gabinet do prowadzenia psychoterapii,  

• Gabinet terapii zajęciowej, 

• Wskazany aneks kuchenny, 

• Wyodrębnione sale dla pacjentów apalicznych i wentylowanych mechanicznie. 
 
Wyposażenie zakładu: 

• Łóżka szpitalne (zwykłe i łamane), o regulowanej wysokości i wyposażone w 

ruchome barierki zabezpieczające chorego przed wypadnięciem lub/i z 

oprzyrządowaniem do rehabilitacji, 

• Sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn (materace przeciwodleżynowe 

zmiennociśnieniowe na każde łóżko, inny dostępny sprzęt i materiały 

przeciwodleżynowe), 

• Sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego (zintegrowany system do higieny ciała, 

podnośnik, ławeczka do każdej wanny, parawany, tkaniny ślizgowe i inne), 

• Wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego (UGUL - uniwersalny gabinet 

usprawniania leczniczego, komplet podwieszek i ciężarków, rower do rehabilitacji, 

piłki lekarskie, Rotor, materace do rehabilitacji, drabinki, poręcz do nauki 

chodzenia, sprzęt do fizykoterapii, aqawibron), 

• Wyposażenie gabinetu terapii zajęciowej (stoły do terapii zajęciowej, przybory do 

malowania i wyklejania, sprzęt do nauki czynności życia codziennego, sprzęt do 

muzykoterapii, sprzęt do gier i zabaw, podręczny księgozbiór i prasa, 

radiomagnetofon, kamera video, telewizor, magnetowid, video kasety, tablice do 

pisania). 
 
Wymagany sprzęt medyczny: 

• Koncentrator tlenu lub inne dostępne źródło tlenu, 

• Ssak elektryczny, 

• Inhalatory, 
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• Glukometr, 

• Aparat do pomiary ciśnienia tętniczego krwi, 

• Ekg, 

• Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, 

• Pompy infuzyjne, 

• Kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie. 

Dokumentacja medyczna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

 
Wzór dokumentacji medycznej stanowią załączniki: 
- Ocena wg. zmodyfikowanej skali Barthel Zał.1 

- Wywiad pielęgniarski Zał.2 

- Karta czynności pielęgnacyjnych Zał.3 

- Karta zleceń Zał.4 

- Karta usprawniania Zał. 5 

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO – LECZNICZYCH 

REALIZUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PACJENTAMI WENTYLOWANYMI 

MECHANICZNIE 

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie          
(kod  9500)  
Jest to opieka w warunkach stacjonarnych nad obłożnie chorymi z niewydolnością 

oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy 

respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. 

Tryb kierowania do objęcia opieką pacjenta wentylowanego mechanicznie w 
zakładzie opiekuńczo - leczniczym:  
Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta w 

oddziale szpitalnym. 

Dokumenty, które należy dołączyć do skierowania to: 

• Karta informacyjna leczenia szpitalnego, 
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• Kwalifikacje lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii. 
 
Systemy zabezpieczeń:  
A. obligatoryjne 

• centralna instalacja przyzywowa, 

• akumulatorowe źródło światła aktywowane w przypadku awarii prądu, 

• alternatywne źródło zasilania elektrycznego – generator prądu, 

• alarm respiratora słyszalny w miejscu oraz dodatkowo przeniesiony do 

pomieszczenia stałego nadzoru, 

• czujnik dymu z alarmem przeniesionym do pomieszczenia stałego nadzoru. 
B. fakultatywne 

• kardiomonitor, 

• pulsoksymetr. 
 
Infrastruktura: 

• brak barier architektonicznych dla transportu na łóżku lub wózku inwalidzkim,  

• widok przez okno z pozycji pacjenta, 

• łazienka w bezpośrednim sąsiedztwie pokoju, w którym przebywa pacjent,  

• dostępność wyłącznika światła dla pacjenta.  
 
Wyposażenie pokoju: 

• respirator (urządzenie musi być wyposażone w akumulator pozwalający na 

swobodne korzystanie z wózka inwalidzkiego - podtrzymanie czynności 

respiratora do 4 godzin, w zapasie minimum 4 zestawy rur na każdy 

respirator, 

o nawilżacz w zestawie, 

o filtry powietrza w układzie do pacjenta + do respiratora, 

o urządzenie musi zawierać komplet parametrów nastawnych, 

o urządzenie musi być wyposażone co najmniej w dwa alarmy: rozłączenia 

układu i nadmiernego ciśnienia w  drogach oddechowych, 

o respirator musi być przypisany do jednego pacjenta.  

o respirator powinien być własnością świadczeniodawcy, w przypadku 

wypożyczenia umowa najmu musi bezwzględnie zawierać klauzulę 
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określającą zastaw (bankowy lub na innej rzeczy ruchomej lub inny), tak 

aby w przypadku niepłacenia opłat za wynajem strona wynajmująca nie 

mogła odebrać urządzenia. 

• ssak: 

o dodatkowe wyposażenie jednorazowe – cewniki, łączniki itp., 

o ssak rezerwowy, 

o ssak musi być przypisany do jednego pacjenta. 

• zestaw do udzielania pierwszej pomocy: 

o zestaw musi przynależeć do każdego pokoju, 

o w pokoju więcej niż 1 osobowym muszą znajdować się minimum 2 worki 

samorozprężalne. 

• taca chirurgiczna: 

o z jałowym / jednorazowym sprzętem do toalety tracheostomii i gastrostomii 

lub innych zabiegów, 

• łóżka typu szpitalnego z regulacją wysokości z twardym podłożem 

umożliwiającym reanimację, 

• materac przeciwodleżynowy na każde łóżko, 

• źródło tlenu (koncentrator, butla, instalacja centralna), 

• defibrylator, 

• narzędzia komunikacji z pacjentem – tabliczki do pisania, klawiatura + 

monitor, system haseł obrazkowo – tekstowych. 

 
Wskazane posiadanie: 

• Telewizora, 

• Wygodnego fotela dla rodziny / opiekuna. 

Świadczenia poniżej wymienione mogą być realizowane z innym podmiotem 

uprawnionym do ich realizacji wg odrębnych przepisów na podstawie zawartych 

umów: 

• Wykonywanie  badań diagnostycznych, 

• Wykonywanie sterylizacji gazowej, 

• Zapewnienie całodobowego transportu pacjentów w przypadku braku własnego 

transportu sanitarnego. 

Minimalne kwalifikacje i minimalne normy zatrudnienia  
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Normy na 1 do 4 pacjentów:  

• lekarze – 1 etat łącznie, w tym: anestezjolog II° spec., neurolog II° spec., lek. 

rehabilitacji II° spec., internista II° spec. lub/i pediatra II° spec., 

• lekarze konsultanci stali: psychiatra I lub II°spec., chirurg II°spec. lub/i chirurg 

dziecięcy II° spec., pulmonolog, urolog., 

• mgr rehabilitacji – 1 etat lub mgr rehabilitacji – 0,5  etatu wraz z  technikiem 

rehabilitacji – 1 etat  

• psycholog - 0,5 etatu 

 
Normy na 1 pacjenta. 

• pielęgniarki – 3 etaty w tym minimum 1 etat pielęgniarki anestezjologicznej*   

* pielęgniarka anestezjologiczna = specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej terapii lub minimum 3 lata 

doświadczenia w pracy na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej.  

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DOMOWEJ OPIEKI NAD PACJENTAMI 

WENTYLOWANYMI MECHANICZNIE W NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ 

 
Domowa opieka nad pacjentami wentylowanym mechanicznie (kod 9510/9511) 
Jest to opieka nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi 

stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie 

wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. 

Celem ciągłej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych jest objęcie opieką 

osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces 

diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, 

nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia wymagają 

stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji  

w szczególności poprzez: 

• Opiekę lekarską – minimum 1 x w tygodniu, 

• Opiekę pielęgniarską – minimum 1 x dziennie przez 1,5 h, 

• Opiekę rehabilitanta-fizjoterapeuty – w zależności od potrzeb, 
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• Stałą dostępność (w systemie zmianowym / dyżurowym ) do lekarza, 

pielęgniarki. 

Pacjenci mają zapewniony stały nadzór lekarsko – pielęgniarski oraz możliwość 

wykonywania wszelkich niezbędnych badań. Częstość i ogólna liczba wizyt 

domowych ustalana jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego.  

 
Warunki objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach 
domowych: 
Świadczeniami, wymagającymi stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy 

respiratora w warunkach domowych mogą być objęci pacjenci: 

• z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym, 

• w pełni zdiagnozowani (wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, 

uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy 

terapii niż ciągła wentylacja), 

• którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę w 

zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, aby mogło 

być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta podczas stosowania terapii. 

 
Zasady rozliczania: 
Jednostką kalkulacyjną za świadczenia realizowane na rzecz pacjentów 

mechanicznie wentylowanych w warunkach domowych jest osobodzień. 

Zgodnie z zawartą umową płatnik finansuje osobodni w systemie miesięcznych 

rozliczeń. Jeśli pacjent przebywa w szpitalu płatnik finansuje jego pobyt w szpitalu,  

a nie finansuje świadczeń w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym  

w warunkach domowych. 

 
System kierowania do objęcia opieką pacjenta wentylowanego mechanicznie w 
warunkach domowych:  
Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarza prowadzącego pacjenta w 

oddziale szpitalnym. 

Dokumenty, które należy dołączyć do skierowania to: 

 Karta informacyjna leczenia szpitalnego, 

 Wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/opiekunów, 

 Kwalifikacja lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.  
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Kwalifikacje personelu: 
Wszyscy członkowie zespołu udzielającego świadczeń powinni być przeszkoleni i 

posiadać praktykę w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie. 

Lekarze – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii (koordynator lub konsultant), 

                specjalista chorób wewnętrznych (koordynator lub konsultant), 

                specjalista chorób płuc (koordynator lub konsultant), 

       specjalista chirurg (konsultant), 

                specjalista kardiolog (konsultant) – zalecany, 

Pielęgniarki – wykształcenie  wyższe i minimum 1 roczny staż pracy w lecznictwie 

zamkniętym lub średnie medyczne i minimum 1 roczny staż pracy w lecznictwie 

zamkniętym oraz specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego. 

Rehabilitant/fizjoterapeuta – wykształcenie wyższe. 

 
Standardowy pakiet świadczeń: 
Świadczenia lekarskie: 

Stosowanie procedur medycznych wg ICD 9CM zgodnie z rodzajem świadczenia,  

w szczególności: 

- stosowanie metody leczenia niewydolności oddechowej w warunkach domowych, 

Świadczenia pielęgniarskie: 

Realizacja opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu i stanu zdrowia pacjenta w 

zakresie czynności: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych i  rehabilitacyjnych. 

Świadczenia poniżej wymienione mogą być realizowane z innym podmiotem 

uprawnionym do ich realizacji wg odrębnych przepisów na podstawie zawartych 

umów: 

Badania diagnostyczne umożliwiające właściwą realizację terapii oddechowej w 

warunkach domowych między innymi : 

• pełny zakres badań obrazowych w tym: RTG, USG, CT, NMR, 

• pełny zakres badań spirometrycznych, 

• potencjały wywołane, 

• badania równowagi kwasowo – zasadowej w pełnym zakresie, 
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• oksymetria. 

 
Warunki techniczno- lokalowe: 

• Pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faxem, dwa 

telefony komórkowe (dla lekarza i pielęgniarki dyżurnej), dwa telefony 

komórkowe (dla rodzin nie posiadających własnego telefonu). 

• Pomieszczenie magazynowe na leki, materiały opatrunkowe i sprzęt 

medyczny. 

Wyposażenie w sprzęt, aparaturę diagnostyczną zapewniającą realizację 
świadczenia: 

• respiratory, ssaki i w koniecznych przypadkach sprzęt monitorujący do 

wypożyczenia pacjentom (w ilości zabezpieczającej potrzeby pacjentów 

wymagających opieki), w ramach świadczeń domowej opieki nad ubezpieczonymi 

wentylowanymi mechanicznie w przewlekłej niewydolności oddechowej 

Świadczeniodawca zapewnia ubezpieczonemu respirator wraz z pełnym 

serwisem, ssakiem, materiałami zużywalnymi i sprzętem monitorującym. 

• przenośny aparat EKG, 

• materiały zużywalne (w ilości zabezpieczającej potrzeby pacjentów 

wymagających opieki zespołu), 

• neseser pielęgniarski. 

 
Dokumentacja medyczna: 
Uwzględniająca wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZ z dnia 10 sierpnia 2001 

r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, 

sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 

2001 r. Nr 88, poz. 966): 

• Rejestr pacjentów, 

• Dokumentacja lekarska, 

• Dokumentacja pielęgniarska, 

• Inna dokumentacja miedzy innymi: książka skarg i wniosków. 

Wzór dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 4. 

Nadzór merytoryczny nad całością opieki powinien sprawować specjalista z zakresu 

anestezjologii i intensywnej terapii i/lub z zakresu pulmonologii i/lub specjalista 
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chorób wewnętrznych oraz decydować o jej ewentualnym przerwaniu i powrocie 

pacjenta do oddziału intensywnej terapii. 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 

Pielęgniarska opieka długoterminowa (2140/2142/9000)– to opieka nad obłożnie i 

przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące 

problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń 

pielęgniarskich. 

Pacjenci ci nie potrzebują hospitalizacji w oddziałach lecznictwa  stacjonarnego  

i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki 

długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej  opieki pielęgniarskiej  

w warunkach domowych we współpracy z lekarzem rodzinnym.  

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni  

z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali 

Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i bezwzględnie wymagają przynajmniej jednego 

z wymienionych świadczeń pielęgniarskich: 

• kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego 

związanego z prowadzonym procesem leczenia,   

• wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi), 

• karmienie przez zgłębnik,  

• karmienie przez przetokę, 

• pielęgnacja przetoki,  

• zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie),  

• płukanie pęcherza moczowego,  

• pielęgnacja rurki tracheostomijnej. 

 
Cel pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

• zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom 

obłożnie chorym,  

• przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji,  

w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie  

z niepełnosprawnością. 
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Zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej 

• świadczenia pielęgniarskie we współpracy z lekarzem rodzinnym,  

• pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym 

funkcjonowaniem w środowisku domowym,  

• edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin, 

• pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego 

do właściwej pielęgnacji i  rehabilitacji chorego w domu. 

Zasady rozliczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej: 
Jednostką kalkulacyjną za świadczenia zdrowotne zrealizowane przez pielęgniarkę 

jest osobodzień. 

Zgodnie z zawartą umową płatnik finansuje osobodni w systemie miesięcznych 

rozliczeń   (np. jeśli pacjent przebywał w szpitalu  płatnik finansuje jego pobyt w 

szpitalu a nie finansuje opieki pielęgniarskiej). 

Dzień objęcia opieką, wypisu lub zgonu wykazywany jest jako jeden w ogólnej liczbie 

zrealizowanych osobodni. Podobnie dzień przyjęcia do szpitala i powrotu ze szpitala 

traktowany jest jako jeden osobodzień opieki pielęgniarskiej.  

 
System kierowania chorego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
Warunkiem objęcia chorego opieką przez pielęgniarską opiekę długoterminową jest: 

- Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Załącznik nr 2) lub,  

- Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po 

zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych (Załącznik nr 2) 

oraz  

1. zgoda pacjenta wyrażona na piśmie (załącznik nr 1), 

2. kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki 

długoterminowej (załącznik nr 3) i konieczność wykonania przynajmniej jednego z 

wymienionych świadczeń pielęgniarskich: 

• kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego 

związanego z prowadzonym procesem leczenia, 

• wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi), 

• karmienie przez zgłębnik,  

• karmienie przez przetokę, 

• pielęgnacja przetoki, 
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• założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie), 

• płukanie pęcherza moczowego, 

• pielęgnacja rurki trachoeostomijnej. 

Pielęgniarską opieką długoterminową  nie mogą  być objęci pacjenci w ostrej fazie 

choroby psychicznej  i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.  

 
Czas objęcia opieką 
Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest warunkowany 

stanem zdrowia pacjenta, ale nie może przekraczać 6 miesięcy.  

W uzasadnionych przypadkach przedłużenie objęcia opieką może nastąpić, po 

uzyskaniu zgody płatnika. Pielęgniarka określa stan pacjenta wg skali Barthel raz w 

miesiącu  wg załącznika nr  3, 

Pielęgniarka zobowiązana jest do informowania  lekarza rodzinnego, jeżeli zmiany w 

stanie zdrowia pacjenta skutkują przekroczeniem 40 pkt. wg skali Barthel i pacjent 

nie wymaga świadczeń pielęgniarskich kwalifikujących go do objęcia pielęgniarską 

opieką  długoterminową. 

 
Zasady współpracy: 
Świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej zobowiązany jest do współpracy i informowania lekarza poz  

i pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, do których zadeklarowany jest ubezpieczony, 

o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o stanie zdrowia 

ubezpieczonego. 

 

Standardowy pakiet świadczeń realizowanych przez pielęgniarską opiekę 
długoterminową. 
Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego w dni powszednie 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty, niedziele 

i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach. 

Liczba pacjentów objętych opieką przez pielęgniarkę nie może przekraczać 

jednoczasowo 5 chorych. Minimalny czas opieki bezpośredniej, przeznaczony na 

jednego pacjenta nie może trwać krócej niż 1,5 godziny dziennie, średnio 4 razy w 

tygodniu. 

Pielęgniarka zapewnia środek transportu niezbędny do wykonywania świadczeń. 
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Promień działania wynosi średnio 30 km.  

W ramach kompetencji pielęgniarki  realizowane są następujące czynności: 

1. Zebranie wywiadu pielęgniarskiego,  

2. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej, 

3. Ustalenie planu opieki pielęgniarskiej, 

4. Realizacja opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu i stanu zdrowia 

pacjenta    w zakresie czynności:  

a) Pielęgnacyjnych, 

b) Zapobiegawczych, 

c) Diagnostycznych, 

d) Leczniczych. 

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń dla  chorych 
objętych opieką przez: 

• Hospicjum Domowe, 

• Domy Pomocy Społecznej, 

• inne stacjonarne placówki opiekuńcze. 

Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może pełnić funkcji pielęgniarki 

środowiskowej/rodzinnej i pielęgniarki praktyki.  

Kwalifikacje pielęgniarskie  

• wykształcenie wyższe, bądź licencjat i co najmniej 1 rok stażu w lecznictwie 

zamkniętym lub średnie medyczne i co najmniej 1 rok stażu w lecznictwie 

zamkniętym oraz kurs kwalifikacyjny bądź zobowiązanie o uzupełnieniu 

kwalifikacji w ciągu roku,  w jednej z dziedzin pielęgniarstwa: 

- rodzinnego,  

- przewlekle chorych i niepełnosprawnych,  

- zachowawczego, 

- geriatrycznego. 

Dokumentacja chorych 
1. Rejestr chorych  (z uwzględnieniem daty zgłoszenia, rozpoznania – wg ICD 10, 

daty przyjęcia, daty wypisu/zgonu, przynależności do Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

2. Historia opieki długoterminowej: 

• karta wywiadu pielęgniarskiego (załącznik 4), 

 45



 Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 11/2004 

• plan pielęgnowania i czynności pielęgnacyjnych (załącznik 5), 

• karta profilaktyki i leczenia odleżyn/ ran przewlekłych, 

• karta konsultacji i zleceń lekarskich.  

Dokumentację pacjenta po zakończeniu opieki należy przechowywać w siedzibie 

Świadczeniodawcy. 

Warunki lokalowe 
Warunki lokalowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadczeniodawca jest 

zobowiązany do posiadania biura z niezbędnym wyposażeniem (telefon, telefon 

komórkowy, faks), wskazany sprzęt informatyczny z oprogramowaniem. 

Świadczeniodawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu na 

zewnątrz i wewnątrz biura informacji zawierającej:  

• godzinę przyjmowania zgłoszeń pacjentów,  

• numer telefonu kontaktowego, 

Wyposażenie nesesera pielęgniarskiego: 
 I. Podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku; 

       1) do wykonania iniekcji: 

• igły, strzykawki, wenflony,  

• zestaw niezbędnych płynów dezynfekcyjnych i odkażających, 

2)  do przetaczania płynów: 

• aparat do kroplowych wlewów dożylnych,  

• zestaw gazików, plastry, 

• staza, 

3) do wykonania opatrunków: 

• serwety, pakiety opatrunkowe,  

• podstawowy zestaw narzędzi chirurgicznych, nożyczki, miska nerkowa, 

4) pakiet ochronny przed zakażeniem: 

maseczki, rękawice, fartuch. 

     II. Zestaw przeciwwstrząsowy; 

• leki, rurka ustno – gardłowa, maseczka do reanimacji z filtrem. 

    III. Sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi: 

• aparat rtęciowy lub zaporowy, 

• stetoskop. 
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IV. Testy do obrazowego oznaczania wartości cukru we krwi i w moczu: 

• Glukostix 

• Ketodiastix   lub 

I. Glukometr 

II. Pakiet do mycia i odkażania rąk 
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Tabela kodów, nazw komórek organizacyjnych oraz jednostek kalkulacyjnych  

Lp. nazwa Kod jednostki 
organizacyjnej 

Jednostka 
kalkulacyjna 

Liczba 
punktów 

1 Hospicjum stacjonarne 5180 osobodzień 15 

2 Oddział medycyny paliatywnej 4180 osobodzień 15 

3 Oddział dla przewlekle chorych 4170 osobodzień 8 

4 Hospicjum domowe 2180 osobodzień 4 

5 Hospicjum domowe dla dzieci 2181 osobodzień 6 

6 Poradnia medycyny paliatywnej 1180 porada 3 

7 Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy 5160 osobodzień 5 

8 Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy dla 

dzieci i młodzieży  

5161 osobodzień 6 

9 Zakład opiekuńczo - leczniczy 5170 osobodzień 6 

10 Zakład opiekuńczo – leczniczy dla dzieci 

i młodzieży 

5171 osobodzień 7 

11 Zakład opiekuńczo – leczniczy dla 

pacjentów wentylowanych mechanicznie

9500 osobodzień 19 

12 Zakład opiekuńczo – leczniczy dla dzieci 

wentylowanych mechanicznie 

9501 osobodzień 19 

13 Opieka domowa nad pacjentami 

wentylowanymi mechanicznie 

9510 osobodzień 19 

14 Opieka domowa nad dziećmi 

wentylowanymi mechanicznie 

9511 osobodzień 19 

15 Zakład opiekuńczo – leczniczy dla 

pacjentów w stanie apalicznym 

9520 osobodzień 15 

16 Pielęgniarska opieka długoterminowa 2140/2142/9500 osobodzień 3 
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Nr hist. choroby:  ____________ 

Historia Choroby  

Oddział Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne [4180 lub 5180] 

 

1. Lekarz prowadzący:_____________________________ 

2. Nazwisko i imię ______________________________________ Płeć  [_]  M (1). [_] K (2)  

3. Data urodzenia ____________________________________PESEL _________________ 

4. Stan cywilny: wolny [_1], zamężna/żonaty [_2],  wdowiec/wdowa, 

 [_3], rozwiedziony, separacja [_4],. 

5. Miejsce zamieszkania: _______________________________, Kod [__] – [_________] 

Bezdomny [_], Obecny pobyt: __________________________________________________ 

6. Pracuje [_1], Miejsce pracy: ________________________________________________, 

Bezrobotny z zasiłkiem [__2], Bezrobotny bez zasiłku [__3], Renta [__4], Emerytura [__5],  

Uczeń [__6], Inne: ________________________________________________  [__7]. 

7. Nazwisko, adres, tel. opiekuna wskazanego przez chorego: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

8.1. Przyjęty (a) dnia 8.2. Wypisany (a) dnia 8.3. Przeniesiony (a) dnia 

a) _____________________ a) _____________________ a) _____________________ 

b) _____________________ b) _____________________ b) _____________________ 

c) _____________________ c) _____________________ c) _____________________ 

d) _____________________ d) _____________________ d) _____________________ 
 

9. Powód przyjęcia: __________________________________________________________ 

a. kontrola objawów [_____1], b. wskazania socjalne [_____2],  

c. wskazania pielęgnacyjne [______3], d. zmęczenie rodziny [______4],  

e. inne jakie [______4], 
 

10. Początek choroby (mies.): _________________________________________________________ 
 

11. Rozpoznanie wg ICD-10: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

12. Zgadzam się na proponowane leczenie i opiekę stacjonarną w: ______________________ 
                                                                                                                                                              ( n a z w a    j e d n o s t k i ) 

___________________________________________ Data ___________ Podpis __________ 
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Badanie podmiotowe 

 

Genogram – legenda: mężczyzna          kobieta          pacjent             pacjentka 
 
małżeństwo                      małżeństwo w separacji                     konkubinat - 
 
            małżeństwo po rozwodzie,          mężczyzna zmarły,        kobieta zmarła,                      
                           
                                                       drugie i trzecie małżeństwo, 
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Badanie podmiotowe :



 

 

Lokalizacja bólu 
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Zbiorcza uproszczona ocena stanu chorego i efektywności opieki 
 

Nazwisko:________________ 
Imię:______________________ 

1 badanie 2 badanie 3 badanie 4 badanie 5 badanie 6 badanie 

  Natężenie objawu 1                  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Ból (umiejscowienie) 1                   

2. Ból (umiejscowienie) 2                   

3. Ból (umiejscowienie) 3                   

4. Trudności ze snem (Jakie?) 
 

                  

5. Brak apetytu                   

6. Nudności, wymioty                   

7. Zaparcia                   

8. Biegunka                   

9. Zgaga, odbijanie                   

10. Czkawka                   

11. Wzdęcia                   

12. Zmiany w jamie ustnej                   

13. Suchość w ustach                   

14. Duszność                   

15. Kaszel                   

16. Trudności w oddawaniu 
moczu 

                  

17. Częstomocz, skąpomocz                   

18. Obrzęki                   

1 
– 

sł
ab

o 
na

si
lo

ny
 o

bj
aw

, 2
 –

 m
ie

rn
ie

 n
as

ilo
ny

 o
bj

aw
, 3

 b
ar

dz
o 

na
si

lo
ny

 o
bj

aw
 

O
bs

za
r f

iz
yc

zn
y 

19. Odleżyny                   
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e                   20. Zmęczenie, znużeni

21. Brak energii, osłabienie                   

22. Trudności w koncentracji                   

23. Drażliwość, irytacja                   

24. Martwienie się                   

25. Depresyjny nastrój                   

26. Nerwowość                   

27. Poczucie beznadziejności                   

28. Napięcie „wewnętrzne”                   

29. Lęk                   

30. Zaburzenia świadomości                   

31. Zaburzenia otępienne                   

 

O
bs

za
r p

sy
ch

ic
zn

y 

32. Główny objaw (najbardziej 
dokuczliwy) dla chorego 

                  

bardzo dobra                   
dobra                   
raczej dobra                   
przeciętna                   
raczej zła                   
zła                   

 

Ja
ko
ść

 ż
yc

ia
* 

bardzo zła                   
Odpowiedzi udzielał (właściwe wpisać)*       

* Odpowiedzi udzielił chory (CH), lekarz (L), pielęgniarka (P). Najlepiej gdy na wszystkie pytania odpowiada chory, jeśli to niemożliwe 

odpowiada za niego lekarz lub pielęgniarka.
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  N Załącznik nr 1arodowy Fundusz Zdrowia – OPD - 2005 
Nr hist. choroby:  ____________ 

 
Dane o pacjencie i rodzinie 

1. Pielęgniarka prowadząca:_____________________________ 
2. Chory wykorzystuje sprzęt pomocniczy:  
a) aparat oddechowy [_1], b) cewnik [_2], c) stomia [_3], d) wózek [_4],  
e) inne [_5] wymienić _________________________________________________________ 
3. Uczulenia: ________________________________________________________________ 
4. Przyzwyczajenia/nałogi: _____________________________________________________ 
5. Osoba będąca w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym:  
a) żona [_1], b) mąż [_2], c) matka [_3], d) ojciec [_4], e) syn.córka [_5], f. obcy [_6]. 
6. Znajomość choroby:  
a) zna rozpoznanie [_1], b) nie zna rozpoznania [_2], c) trudno ustalić[_3].  
7. Konsekwencje choroby (rokowania): a) zna rokowanie [_1], b) nie zna rokowania [_2], c) trudno 
ustalić [_3].  
8. Główne problemy pacjenta: 
a) objawy fizyczne [_1], b) objawy psychiczne[_2], c) sytuacja rodzinna[_3], d) sytuacja finansowa 
[_4], e) inne [_5] (jakie?) _____________________________________________ 
9. Liczba osób w rodzinie chorego: ________________ (stopień pokrewieństwa – wiek – wymienić) 
_________________________________________________________________ 
10. Stan zdrowia członków rodziny chorego, choroby, uzależnienia wymienić: 
__________________________________________________________________________ 
11. Główne problemy rodziny 
a) sytuacja zdrowotna chorego [_1], b stan psychiczny chorego [_2], c) sytuacja finansowa [_5], d) 
inne [_6] (jakie?) _______________________________________________ 
12. Sposób porozumiewania się chorego z personelem medycznym:  
a) szczery/otwarty[_1], b) zdawkowy/formalny[_2],c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], e. inne 
jaki? [_5], _____________________________________________________________ 
13. Sposób porozumiewania się chorego z rodziną:  
a) szczery/otwarty [_1], b) zdawkowy/formalny[_2], c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], 
 

14. Ocena sprawności pacjenta/Data          
a) Porusza się w obrębie łóżka          
b) Porusza się poza łóżkiem          
c) Korzysta z WC          
d) Myje się, czesze          
e) Goli się          
f) Je, pije          
g) Wydalanie          
h) Czytanie inne zajęcia          

 

15. Zdradza objawy:                  depresji          
                                                   lęku          
                                                   agresji          
inne zaburzenia psychiczne: …………………..          

T – tak [1], N – nie [2], PO – z pomocą drugiej osoby [3], PS – ze sprzętem pomocniczym [4] 

 



Imię i nazwisko __________________________________________________ wiek _________________Oddział ___________Nr sali_____________ 

DATA 

Zlecenie 
Podpis 

zlecającego 
 

 
  

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH 
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Karta indywidualnej pielęgnacji 
Imię i nazwisko chorego: ________________________________________________________________ 

Data 
 

Opis problemu pielęgnacyjnego 
Diagnoza pielęgniarska 

Zalecenia i uwagi 
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Epikryza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przyczyna zgonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zmarł (a) dnia ___________ o godz. ____________ przed upływem 24 godz. [_1], po upływie 24 godz. 

[_2]od chwili przyjęcia na oddział. 
 

Lekarz oddziału:       Ordynator oddziału: 

 



 

                                                                                                                                                
 
                                                                                                          .............. .......................................................  
                                                                                                                         podpis pielęgniarki                                  

Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

Załącznik nr 1  

KWALIFIKACJA PIELĘGNIARSKA 
DO OBJĘCIA OPIEKĄ W ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH I PIELĘGNACYJNO-

OPIEKUŃCZYCH 

1. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel . 

Imię i nazwisko pacjenta 
........................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania 
............................................................................................................................................... 
PESEL 
....................................................................................................................................................................... 
L/p Nazwa czynności  */ Wartość punktowa **/ 

1. Spożywanie posiłków 
 0 = nie jest w stanie samodzielnie jeść, 
 5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp.  
10 = samodzielny, niezależny.  

 

2. Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie) 
 0 = nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siadaniu, 
 5 = większa pomoc (w jedną, dwie osoby, fizyczna), może siedzieć, 
10 = mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna), 
15 = samodzielny. 

 

3. Utrzymanie higieny osobistej 
0 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności osobistych, 
5 = niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, goleniu (z zapewnionymi 
pomocami). 

 

4. Korzystanie z toalety (WC) 
  0 =  zależny, 
  5 =  częściowo potrzebuje pomocy,  
10 =  niezależny (w zdejmowaniu, zakładaniu, ubieraniu części garderoby). 

 

5. Mycie, kąpiel całego ciała 
0 = zależny, 
5 = niezależny.  

 

6. Poruszanie się (po powierzchniach płaskich) 
  0 = nie porusza się lub <50 m, zależny na wózku, 
  5 = niezależny na wózku, 
10 = spacery z pomocą jednej osoby >50m, 
15 = niezależny (ale może potrzebować pomocy np. laski) >50. 

 

7. Wchodzenie i schodzenie po schodach 
0 = nie jest samodzielny, 
5 = potrzebuje pomocy ( fizycznej, przenoszenia), 
10 = samodzielny. 

 

8. Ubieranie i rozbieranie się. 
  0 = zależny, 
  5 = potrzebuje pomocy, ale część czynności może wykonać bez  pomocy 
10 = niezależny (w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł, itp.) 

 

9. Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu 
  0 = nie panuje nad oddawaniem stolca (lub występuje konieczność wykonania lewatywy), 
  5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania stolca, 
10 = kontroluje oddawanie stolca. 

 

10. Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego 
  0 = nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny, 
  5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania moczu, 
10 = kontroluje oddawanie moczu. 

 

                   Wynik kwalifikacji  ***/  

*/ w punktach od 1-10 należy wybrać jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta i podkreślić, 
**/ wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości, ***/ w ramce wpisać uzyskaną sumę punktów 
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                                                                                                                                   Załącznik nr 1 

 
................................................................... 

                                                                                                                                                                         miejscowość i data 
 

............................................................................................................................... 
imię i nazwisko pacjenta 
 
 
................................................................................................................................ 
adres zamieszkania 
 
 
................................................................................................................................ 
Pesel 
 
....................................................................................................... 
telefon kontaktowy 

 
 

Z G O D A  PACJENTA 
 

Wyrażam zgodę na objęcie mnie opieką przez pielęgniarkę opieki  długoterminowej  

....................................................................................................................................................

............      

....................................................................................................................................................

............ 
                                                                            ( nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej) 
Jestem ubezpieczony w Oddziale NFZ w 

............................................................................................ 

 
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon osoby wskazanej przez chorego do kontaktu z 

pielęgniarką............................ 

.....................................................................................................................................................................................

............ 

 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w systemach informatycznych świadczeniodawcy i 

płatnika.  
 

 ....................................................................... 
                                                                                                                       podpis pacjenta lub faktycznego opiekuna  
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WYWIAD PIELĘGNIARSKI                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 2 
Data wywiadu:........................................................                                                                   Pielęgniarka prowadząca:...................................................... 
 
 
Nazwisko:                                                       Imię:                                                Data urodzenia:                                    Nr księgi głównej:            
 
 
Diagnoza lekarska:                                                                                                                                                                 Kategoria opieki: 
 
 
 

STAN BIOLOGICZNY SKÓRA I BŁONY ŚLUZOWE 
UKŁAD ODDECHOWY Skóra:   różowa    szara   marmurkowa   zażółcona    blada  

sucha   wilgotna   ciepła   zimna   czysta   brudna   świąd   Oddech:  prawidłowy   przyśpieszony   zwolniony   spłycony  
pogłębiony    stridor    tracheostomia    tlenoterapia   

Plwocina:  krwista  śluzowa  ropna  pienista  obfita   skąpa   brak  
Zmiany:  odleżyny    owrzodzenia    rany pooperacyjne    wyprysk   
                 wybroczyny    skaleczenia     

Kaszel:      suchy   wilgotny    stały   napadowy   brak  Ryzyko wystąpienia odleżyn:    brak    zwiększone    wysokie   
Odruch kaszlowy:  prawidłowy    utrudniony    brak   Jama ustna:  pleśniawki    owrzodzenia    obłożony język   
Duszność:  spoczynkowa   wysiłkowa  napadowa    brak   
 UKŁAD NERWOWY 
 
UKŁAD KRĄŻENIA 

Świadomość:   pełna   senność   stan przedśpiączkowy   śpiączka     
                         stan apaliczny   

Tętno:          prawidłowe   bradykardia   tachykardia   zab. rytmu   
                     słabo wyczuwalne    dobrze wyczuwalne    nitkowate   

Sen:     prawidłowy    zaburzony    trudności w zasypianiu     
            leki nasenne   

Ciśnienie:    prawidłowe   hipertensja   hipotensja   wartość ................... Ból:     brak   występuje   stały   okresowy   napadowy   
Obrzęki:      uogólnione   miejscowe  stałe   okresowe   brak    
Omdlenia:   tak   nie   rozrusznik serca    

 STAN PSYCHICZNY 
 Orientacja co do:    czasu    miejsca    sytuacji    własnej osoby   

UKŁAD POKARMOWY Kontakt:   logiczny   nielogiczny   werbalny   niewerbalny   brak  
Stan odżywienia: prawidłowy  niedożywienie  wyniszczenie  otyłość   
Łaknienie:       prawidłowe   wzmożone   zmniejszone  
Pragnienie:      prawidłowe   wzmożone   zmniejszone  

Mowa: 

Odruch połykania:  prawidłowy    utrudniony    brak    
Odżywianie:    doustne   zgłębnik   gastrostomia   pozajelitowe  
Wydalanie:     prawidłowe   zaparcia   biegunka   stomia   

Spostrzeganie: 
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                         nietrzymanie stolca    
Dolegliwości:  zgaga   odbijanie   nudności   wymioty   wzdęcia   
Stan uzębienia:  pełne   ubytki    protezy zębowe: górna   dolna     

Myślenie: 

 Dieta:  ogólna    lekkostrawna    cukrzycowa    wysokobiałkowa   
wysokokaloryczna    płynna    papkowata    inna    .............................. 
 

Pamięć: 

 
 

Uwaga: 

UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY  
Ilość moczu:   norma   wielomocz   skąpomocz   bezmocz  
Barwa:            prawidłowa   ciemny   słomkowy   krwisty  

Napęd psychoruchowy: 

Dolegliwości:  utrudniony odpływ   pieczenie   nietrzymanie moczu   
Cykl miesiączkowy:     regularny   nieregularny   brak   
Krwawienie:  bolesne   niebolesne   obfite   mierne   skąpe   norma 

Zachowanie: 

 Środki pomocnicze:  pieluchomajtki    pieluchy anatomiczne     
                                    wkładki    cewnik wewn.    cewnik zewn.  
                                    zaciski prąciowe    kieszonki   

Nastrój: 
wyrównany     zaburzony    depresja    euforia   

  
UKŁAD KOSTNO – STAWOWO - MIĘŚNIOWY 
Poruszanie się:             samodzielne   ograniczone   z pomocą  

Subiektywne samopoczucie: 
dobre    dość dobre    złe    bardzo złe    niemożliwe do oceny   

Ruchomość stawów:    pełna   ograniczona   brak   przykurcze    
Postawa ciała:              prawidłowa   nieprawidłowa  
Sprawność fizyczna:    dobra   ograniczona   bardzo ograniczona   

Obawy / lęki:    niemożliwe do oceny   
związane z chorobą    związane z powikłaniami    związane z pobytem 
w zakładzie    związane z bólem    brak    inne    ............................. Patologia:  złamanie  skręcenie  zwichnięcie   niedowład  porażenie  

kończyn górnych i dolnych   kończyn dolnych    połowiczy    
Siła mięśniowa:            prawidłowa     hipertonia   hipotonia  Czym dla pacjenta jest choroba:  niemożliwe do oceny   

przeszkoda    strata    korzyść    wartość     Środki pomocnicze:     wózek    balkonik    chodzik    kule   laska   
                                       protezy kończyn: górna    dolna    gorset    
 
ZMYSŁY 

Reakcja emocjonalna na chorobę:  niemożliwa do oceny   
strach    lęk    gniew    przygnębienie    pobudzenie   
 Wzrok:   prawidłowy   osłabiony   niedowidzenie   ślepota    

                kompensacja    okulary    szkła kontaktowe   Strategia w walce z chorobą:   niemożliwa do oceny   
walka    rezygnacja    unikanie    przeciwstawianie się   Słuch:     prawidłowy   niedosłyszenie   głuchota   kompensacja  

                aparat słuchowy    
 Stosunek do pobytu w zakładzie:   
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 pozytywny    negatywny    obojętny    niemożliwy do oceny   
 
 
 

STAN SPOŁECZNY 
w rodzinie: 

role zawodowe: 

 

PEŁNIONE ROLE 

SPOŁECZNE  

wydolność opiekuńcza rodziny   

 

 

STOSUNKI 

RODZINNE  

 

 

 

ZARZĄDZANIE 

WŁASNOŚCIĄ  

 

 

ZAŁATWIANIE 

SPRAW 

URZĘDOWYCH  

 

 

 

ORGANIZACJA 

WOLNEGO CZASU  

 

 

 

ZAINTERESOWANIA 

 

 

 

 

WIEDZA O SWOIM 

STANIE ZDROWIA  
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 WYZNANIE (praktyka 

religijna)  

 
 

DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 
 

 
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE, NIEZASPOKOJONE POTRZEBY, STAN, SYTUACJA ITP. 

Personel medyczny 
potrzebny do współpracy 

przy realizacji planu 

Przypuszczalny 
czas osiągnięcia 

celu 
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  STAN BIOLOGICZNY 

 

 

 

 

 
STAN PSYCHICZNY 

 

 

 

 

 

  

STAN SPOŁECZNY 

 

 

 

 

 

  

 
........................................................................ 

podpis pielęgniarki prowadzącej 
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Nr hist. choroby:  ____________ 

Historia Choroby  

Hospicjum Domowe [2180, 2181] 

1. Lekarz prowadzący:_____________________________ 

2. Nazwisko i imię ______________________________________ Płeć  [_]  M (1). [_] K (2)  

3. Data urodzenia ____________________________________PESEL _________________ 

4. Stan cywilny: wolny [_1], zamężna/żonaty [_2],  wdowiec/wdowa, 

 [_3], rozwiedziony, separacja [_4],. 

5. Miejsce zamieszkania: _______________________________, Kod [__] – [_________]  

6. Pracuje [__1], Miejsce pracy: ________________________________________________, 

Bezrobotny z zasiłkiem [__2], Bezrobotny bez zasiłku [__3], Renta [__4], Emerytura [__5],  

Uczeń [__6], Inne: ______________________________________________   [__7]. 

7. Nazwisko, adres, tel. opiekuna wskazanego przez chorego: _________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

8.1. Przyjęty (a) dnia 8.2. Przeniesiony (a) dnia 

a) __________________________________ a) __________________________________ 

b) __________________________________ b) __________________________________ 

c) __________________________________ c) __________________________________ 

d) __________________________________ d) __________________________________ 
 

9. Początek choroby: _________________________________________________________ 
 

10. Rozpoznanie wg ICD-10: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

11. Zgadzam się na proponowane leczenie i objęcie opieką przez hospicjum domowe 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                        ( n a z w a    h o s p i c j u m ) 

___________________________________________ Data ___________ Podpis __________ 
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Badanie podmiotowe 

 

Genogram – legenda: mężczyzna          kobieta          pacjent             pacjentka 
 
małżeństwo                      małżeństwo w separacji                     konkubinat - 
 
            małżeństwo po rozwodzie,          mężczyzna zmarły,        kobieta zmarła,                      
                           
                                                       drugie i trzecie małżeństwo, 
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Badanie przedmiotowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lokalizacja bólu 
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Zbiorcza uproszczona ocena stanu chorego i efektywności opieki 
 

Nazwisko:________________ 
Imię:______________________ 

1 badanie 2 badanie 3 badanie 4 badanie 5 badanie 6 badanie 

  Natężenie objawu 1                  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Ból (umiejscowienie) 1                   

2. Ból (umiejscowienie) 2                   

3. Ból (umiejscowienie) 3                   

4. Trudności ze snem (Jakie?) 
 

                  

5. Brak apetytu                   

6. Nudności, wymioty                   

7. Zaparcia                   

8. Biegunka                   

9. Zgaga, odbijanie                   

10. Czkawka                   

11. Wzdęcia                   

12. Zmiany w jamie ustnej                   

13. Suchość w ustach                   

14. Duszność                   

15. Kaszel                   

16. Trudności w oddawaniu 
moczu 

                  

17. Częstomocz, skąpomocz                   

18. Obrzęki                   

1 
– 

sł
ab

o 
na

si
lo

ny
 o

bj
aw

, 2
 –

 m
ie

rn
ie

 n
as

ilo
ny

 o
bj

aw
, 3

 b
ar

dz
o 

na
si

lo
ny

 o
bj

aw
 

O
bs

za
r f

iz
yc

zn
y 

19. Odleżyny                   
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e                   20. Zmęczenie, znużeni

21. Brak energii, osłabienie                   

22. Trudności w koncentracji                   

23. Drażliwość, irytacja                   

24. Martwienie się                   

25. Depresyjny nastrój                   

26. Nerwowość                   

27. Poczucie beznadziejności                   

28. Napięcie „wewnętrzne”                   

29. Lęk                   

30. Zaburzenia świadomości                   

31. Zaburzenia otępienne                   

 

O
bs

za
r p

sy
ch

ic
zn

y 

32. Główny objaw (najbardziej 
dokuczliwy) dla chorego 

                  

bardzo dobra                   
dobra                   
raczej dobra                   
przeciętna                   
raczej zła                   
zła                   

 

Ja
ko
ść

 ż
yc

ia
* 

bardzo zła                   
Odpowiedzi udzielał (właściwe wpisać)*       

* Odpowiedzi udzielił chory (CH), lekarz (L), pielęgniarka (P). Najlepiej gdy na wszystkie pytania odpowiada chory, jeśli to niemożliwe 

odpowiada za niego lekarz lub pielęgniarka
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Nr hist. choroby:  ____________ 

 
Dane o pacjencie i rodzinie 

1. Pielęgniarka prowadząca:_____________________________ 
2. Chory wykorzystuje sprzęt pomocniczy:  
a) aparat oddechowy [_1], b) cewnik [_2], c) stomia [_3], d) wózek [_4],  
e) inne [_5] wymienić _________________________________________________________ 
3. Uczulenia: ________________________________________________________________ 
4. Przyzwyczajenia/nałogi: _____________________________________________________ 
5. Osoba będąca w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym:  
a) żona [_1], b) mąż [_2], c) matka [_3], d) ojciec [_4], e) syn.córka [_5], f. obcy [_6]. 
6. Znajomość choroby:  
a) zna rozpoznanie [_1], b) nie zna rozpoznania [_2], c) trudno ustalić[_3].  
7. Konsekwencje choroby (rokowania): a) zna rokowanie [_1], b) nie zna rokowania [_2], c) trudno 
ustalić [_3].  
8. Główne problemy pacjenta: 
a) objawy fizyczne [_1], b) objawy psychiczne[_2], c) sytuacja rodzinna[_3], d) sytuacja finansowa 
[_4], e) inne [_5] (jakie?) _____________________________________________ 
9. Liczba osób w rodzinie chorego: ________________ (stopień pokrewieństwa – wiek – wymienić) 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
10. Stan zdrowia członków rodziny chorego, choroby, uzależnienia wymienić: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11. Główne problemy rodziny 
a) sytuacja zdrowotna chorego [_1], b stan psychiczny chorego [_2], c) sytuacja finansowa [_5], d) 
inne [_6] (jakie?) _______________________________________________ 
12. Sposób porozumiewania się chorego z personelem medycznym:  
a) szczery/otwarty[_1], b) zdawkowy/formalny[_2],c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], e. inne 
jaki? [_5], _____________________________________________________________ 
13. Sposób porozumiewania się chorego z rodziną:  
a) szczery/otwarty [_1], b) zdawkowy/formalny[_2], c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], 
 
14. Ocena sprawności pacjenta/Data          
a) Porusza się w obrębie łóżka          
b) Porusza się poza łóżkiem          
c) Korzysta z WC          
d) Myje się, czesze          
e) Goli się          
f) Je pije          
g) Wydalanie          
h) Czytanie inne zajęcia          

 
15. Zdradza objawy:                  depresji          
                                                   lęku          
                                                   agresji          
inne zaburzenia psychiczne: …………………..          

T – tak [1], N – nie [2], PO – z pomocą drugiej osoby [3], PS – ze sprzętem pomocniczym [4] 
 
16. Sytuacja mieszkaniowa:  
a) mieszkanie: własnościowe [_1], lokatorskie [_2], wynajęte [_3], hotel [_4], inne [_5]. 
b) metraż: ______________________________________________________________. 
c) chory ma osobny pokój: tak [_1], nie [_2]. 
d) mieszkanie zaopatrzone w: WC [_1], łazienkę [_2], CO [_3], pralka [_4], telefon [_5], radio [_6], 
TV [_7]. 
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Nazwisko Imię: ………………………………………………………………………………. 
 
 

DOMOWA KARTA LEKÓW 
 

Tel. lekarza: ____________________ 
 

Tel. pielęgniarki: ____________________ 
Przyjmowanych regularnie co 4 godziny 
 

Data Lek/Postać Dawka 600 1000 1400 1800 2200 200 Cel 
 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
Przyjmowanych w różnych porach 
 

Data Lek/Postać Dawka       Cel 
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Karta indywidualnej pielęgnacji 
Imię i nazwisko chorego: ________________________________________________________________ 

Data 
 

Opis problemu pielęgnacyjnego 
Diagnoza pielęgniarska 

Zalecenia i uwagi 
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Epikryza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przyczyna zgonu: a) wyjściowa: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                  b) bezpośrednia: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Zmarł (a) dnia ___________ o godz. ____________ przed upływem 24 godz. [_1], po upływie 24 godz. od 

chwili przyjęcia na oddział [_2]. 
 

Lekarz prowadzący:       Kierownik medyczny hospicjum: 

 

 



 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD - 2004 

PLAN PIELĘGNOWANIA I KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH                                        
Nazwisko: 

 

Imię: Data urodzenia: Pielęgniarka prowadząca: Karta nr:        

 

kat. opieki 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
data               

W – wykonać plan pielęgnowania  
S – samodzielnie 
P – przy pomocy  
N – całkowicie niesamodzielnie W S P N r r r  r r rp w r p w p w r p w p w r p w r p w p w r p w p w r p w p w r p w r p w 

Częściowa toaleta ciała                                                

Całkowita toaleta ciała                                               

Kąpiel:    łóżko    łazienka                                                

Toaleta głowy                                               

Golenie   czesanie                                                 

Higiena jamy ustnej                                               

Pielęgnacja stóp                                               

Przygotowanie ubrania                                                

Ubieranie / rozbieranie                                               

Edukacja nt. higieny                                               

Częściowa zmiana pościeli                                               

Całkowita zmiana pościeli                                               

                                               

                                               

Prowadzenie do WC                                               

Podanie:  kaczki    basenu                                                 

Pomoc:  krzesło sanitarne                                               

Kontrola wydalania                                               

Środki pomoc. w nietrzymaniu moczu                                               

Dbałość o sprzęt urologiczny                                               

Edukacja nt. sprzętu urologicznego                                               

Dbałość o sprzęt stomijny                                               

Edukacja nt. sprzętu stomijnego                                               

 

Pielęgnacja stomii                                               
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Lewatywa głęboka                                               

Edukacja nt. wydalania                                               

                                               

                                               

Zaopatrzenie w sprzęt do chodzenia                                               

Założenie protez                                               

Pomoc przy poruszaniu się                                               

Zmiana pozycji w łóżku                                               

Zmiana pozycji leżącego                                               

Aktywizacja i ćwiczenia ruchowe                                               

Przemieszczanie                                               

Edukacja nt. usprawniania                                               

Ćwiczenia oddechowe                                               

Oklepywanie, nacieranie                                               

                                               

Podawanie posiłków                                               

Przygotowanie posiłków                                               

Karmienie                                               

Bilans wodny                                               

Podawanie płynów doustnie 

                                               

Pielęgnacja skóry                                               

Edukacja nt. profilaktyki odleżyn                                               

                                               

Rozmowa z pacjentem                                               

Rozmowa z rodziną                                                

Opieka terminalna                                               

                                               

Podanie leków doustnie                                               

Wstrzyknięcie dożylne                                               

 

Wstrzyknięcie podskórne                                               

                                              

Edukacja nt. prawidłowego odżywiania                                               

Porady dietetyczne                                               
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Wstrzyknięcie domięśniowe                                               

Podanie leków do cewnika ZOP                                               

Zakraplanie oczu  uszu  nosa                                                

Czopki doodbytnicze                                               

Inhalacje                                               

Leki w aerozolu                                               

Zaopatrzenie w leki                                               

Masaże                                               

Stosowanie okładów                                               

Naświetlanie lampą Sollux                                               

Zmiana opatrunku                                               

Opatrywanie ran                                               

Cewnik zew.  założ.   wym.                                                

Edukacja nt. cewnika zewn.                                               

Cewnik wew. założ.   wym.                                                 

Pielęgnacja cewników                                               

Wlewki (enema)                                               

Pobieranie krwi do badań                                               

Pobieranie moczu do badań                                               

Pobieranie plwociny do badań                                               

Badanie poziomu cukru                                                

Testowe badanie moczu                                               

Interwencja kryzysowa                                               

                                               

                                               

Wykonanie EKG                                               

Pomiar ciśnienia krwi                                               

Pomiar tętna                                               

Pomiar temperatury                                               

Pomiar obrzęków kończyn                                               

Obserwacja skóry                                               

Obserwacja i kontrola bólu 
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Podpis pielęgniarki                                                

 
 

DATA 

 

OBSERWACJE  PIELĘGNIARSKIE 

 

PODPIS 
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             ............................................................................ 
               podpis  pielęgniarki  prowadzącej 
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ZAŁĄCZNIK Nr  2 
pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

WNIOSEK LEKARSKI 
DO OBJĘCIA OPIEKĄ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ  

 

Nazwisko i imię pacjenta ..................................................  

Pesel ..................................................................... 

adres zamieszkania......................................................... 

I. Wywiad(główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie, nawyki) 

............................................................................ 

............................................................................ 

............................................................................ 

II. Badanie przedmiotowe: waga....... wzrost ....  

1. Skóra i węzły chłonne obwodowe......................................... 

....................................................................... 

□  odleżyny   □  owrzodzenia troficzne   □ rany przewlekłe 

2. Układ oddechowy ....................................................... 

.............................................................................. 

3. Układ krążenia: wydolny - niewydolny'), ciśnienie krwi................. 

tętno/min .................,.......................................... 

.............................................................................. 4.Układ trawienia........................................................ 

.......................................................................... 

□ gastrostomia □  zgłębnik do żołądka 

5. Układ moczowo-płciowy ..................................................... 

.........................................................................................................................................................................

.................. 

□ nie trzymanie moczu □ nie trzymanie stolca  □ cewnik do pęcherza moczowego 

6. Układ ruchu oraz ocena stopnia samodzielności i samoobsługi 

.......................................................................... 

.............................................................................. 

□ leżący  □ chodzący  □ poruszający się z pomocą osób trzecich/ środków pomocniczych 

7. Układ nerwowy i narządy zmysłów: .......................................... 

.............................................................................. 

8.Rozpoznanie(choroba zasadnicza – kod ICD –10): 

............................................................................................................................................................ 

 

III. Stwierdza się, że osoba wyżej wymieniona wymaga: 

     Pielęgnacji i w chwili badania nie wymaga hospitalizacji. 

 1
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IV. Zlecenia lekarskie: 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

............................... 

(pieczęć, podpis lekarza, data) 
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Nr hist. choroby:  ____________ 

Historia Choroby  

Poradni Medycyny Paliatywnej [1180] 

1. Lekarz prowadzący:_____________________________ 

2. Nazwisko i imię ______________________________________ Płeć  [_]  M (1). [_] K (2)  

3. Data urodzenia ____________________________________PESEL _________________ 

4. Stan cywilny: wolny [_1], zamężna/żonaty [_2],  wdowiec/wdowa, 

 [_3], rozwiedziony, separacja [_4],. 

5. Miejsce zamieszkania: _______________________________, Kod [__] – [_________]  

6. Pracuje [__1], Miejsce pracy: ________________________________________________, 

Bezrobotny z zasiłkiem [__2], Bezrobotny bez zasiłku [__3], Renta [__4], Emerytura [__5],  

Uczeń [__6], Inne [__7]. 

7. Nazwisko, adres, tel. głównego opiekuna chorego: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

8.1. Przyjęty(a) dnia 8.2. Wypisany (a) dnia 8.3. Skierowany  (a) do:          

                                     dnia 

a) _____________________ a) _____________________ a) _____________________ 

b) _____________________ b) _____________________ b) _____________________ 

c) _____________________ c) _____________________ c) _____________________ 

d) _____________________ d) _____________________ d) _____________________ 
 

9. Początek choroby (mies.): _________________________________________________________ 
 

10. Rozpoznanie wg ICD-10: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 



   Załącznik nr 3 Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

Badanie podmiotowe 

 

Genogram – legenda: mężczyzna          kobieta          pacjent             pacjentka 
 
małżeństwo                      małżeństwo w separacji                     konkubinat - 
 
            małżeństwo po rozwodzie,          mężczyzna zmarły,        kobieta zmarła,                      
                           
                                                       drugie i trzecie małżeństwo, 
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Badanie przedmiotowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lokalizacja bólu 

   Załącznik nr 3 Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

 



   Załącznik nr 3 Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

Zbiorcza uproszczona ocena stanu chorego i efektywności opieki 
 

Nazwisko:________________ 
Imię:______________________ 

1 badanie 2 badanie 3 badanie 4 badanie 5 badanie 6 badanie 

  Natężenie objawu 1                  2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Ból (umiejscowienie) 1                   

2. Ból (umiejscowienie) 2                   

3. Ból (umiejscowienie) 3                   

4. Trudności ze snem (Jakie?) 
 

                  

5. Brak apetytu                   

6. Nudności, wymioty                   

7. Zaparcia                   

8. Biegunka                   

9. Zgaga, odbijanie                   

10. Czkawka                   

11. Wzdęcia                   

12. Zmiany w jamie ustnej                   

13. Suchość w ustach                   

14. Duszność                   

15. Kaszel                   

16. Trudności w oddawaniu 
moczu 

                  

17. Częstomocz, skąpomocz                   

18. Obrzęki                   

1 
– 

sł
ab

o 
na

si
lo

ny
 o

bj
aw

, 2
 –

 m
ie

rn
ie

 n
as

ilo
ny

 o
bj

aw
, 3

 b
ar

dz
o 

na
si

lo
ny

 o
bj

aw
 

O
bs

za
r f

iz
yc

zn
y 

19. Odleżyny                   
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e                   20. Zmęczenie, znużeni

21. Brak energii, osłabienie                   

22. Trudności w koncentracji                   

23. Drażliwość, irytacja                   

24. Martwienie się                   

25. Depresyjny nastrój                   

26. Nerwowość                   

27. Poczucie beznadziejności                   

28. Napięcie „wewnętrzne”                   

29. Lęk                   

30. Zaburzenia świadomości                   

31. Zaburzenia otępienne                   

 

O
bs

za
r p

sy
ch

ic
zn

y 

32. Główny objaw (najbardziej 
dokuczliwy) dla chorego 

                  

bardzo dobra                   
dobra                   
raczej dobra                   
przeciętna                   
raczej zła                   
zła                   

 

Ja
ko
ść

 ż
yc

ia
* 

bardzo zła                   
Odpowiedzi udzielał (właściwe wpisać)*       

* Odpowiedzi udzielił chory (CH), lekarz (L), pielęgniarka (P). Najlepiej gdy na wszystkie pytania odpowiada chory, jeśli to niemożliwe 

odpowiada za niego lekarz lub pielęgniarka
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Nr hist. choroby:  ____________ 

 
Dane o pacjencie i rodzinie 

1. Pielęgniarka prowadząca:_____________________________ 
2. Chory wykorzystuje sprzęt pomocniczy:  
a) aparat oddechowy [_1], b) cewnik [_2], c) stomia [_3], d) wózek [_4],  
e) inne [_5] wymienić _________________________________________________________ 
3. Uczulenia: ________________________________________________________________ 
4. Przyzwyczajenia/nałogi: _____________________________________________________ 
5. Osoba będąca w bezpośrednim kontakcie z personelem medycznym:  
a) żona [_1], b) mąż [_2], c) matka [_3], d) ojciec [_4], e) syn.córka [_5], f. obcy [_6]. 
6. Znajomość choroby:  
a) zna rozpoznanie [_1], b) nie zna rozpoznania [_2], c) trudno ustalić[_3].  
7. Konsekwencje choroby (rokowania): a) zna rokowanie [_1], b) nie zna rokowania [_2], c) trudno 
ustalić [_3].  
8. Główne problemy pacjenta: 
a) objawy fizyczne [_1], b) objawy psychiczne[_2], c) sytuacja rodzinna[_3], d) sytuacja finansowa 
[_4], e) inne [_5] (jakie?) _____________________________________________ 
9. Liczba osób w rodzinie chorego: ________________ (stopień pokrewieństwa – wiek – wymienić) 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
10. Stan zdrowia członków rodziny chorego, choroby, uzależnienia wymienić: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11. Główne problemy rodziny 
a) sytuacja zdrowotna chorego [_1], b stan psychiczny chorego [_2], c) sytuacja finansowa [_5], d) 
inne [_6] (jakie?) _______________________________________________ 
12. Sposób porozumiewania się chorego z personelem medycznym:  
a) szczery/otwarty[_1], b) zdawkowy/formalny[_2],c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], e. inne 
jaki? [_5], _____________________________________________________________ 
13. Sposób porozumiewania się chorego z rodziną:  
a) szczery/otwarty [_1], b) zdawkowy/formalny[_2], c) niechętny [_3], d) konfliktowy [_4], 
 
14. Ocena sprawności pacjenta/Data          
0 - Zdolny do normalnej aktywności bez 
ograniczeń 
1 – Ambulatoryjny, ograniczenie w ciężkiej 
pracy fizycznej, zdolny do lekkiej pracy 
2 – Ambulatoryjny, zdolny do samoobsługi, ale 
niezdlony do pracy ponad 50% czasu, gdy nie 
śpi 
3 – Ograniczony w zdolności samoobsługi w 
łóżku lub fotelu ponad 50% czasu, gdy nie śpi 
4 – Całkowicie zdolny do samoobsługi, 
przebywa stale w łóżku lub fotelu 

         

 
15. Zdradza objawy:                  depresji          
                                                   lęku          
                                                   agresji          
inne zaburzenia psychiczne: …………………..          

T – tak [1], N – nie [2], PO – z pomocą drugiej osoby [3], PS – ze sprzętem pomocniczym [4] 
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INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH 
Imię i nazwisko __________________________________________________ wiek _________________ ___ _____________ 

DATA 

Zlecenie 
Podpis 

zlecającego 
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Epikryza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przyczyna zgonu: a) wyjściowa: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                  b) bezpośrednia: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Zmarł (a) dnia ___________ o godz. ____________ przed upływem 24 godz. [_1], po upływie 24 godz. od 

chwili przyjęcia do Poradni [_2]. 
 

Lekarz prowadzący:       Kierownik medyczny Poradni: 
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PLAN PIELĘGNOWANIA I KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH                                       ZAŁĄCZNIK NR 3 
Nazwisko: 

 

Imię: Data urodzenia: Pielęgniarka prowadząca: Karta nr: 

 

kat. opieki 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
data               

W – wykonać plan pielęgnowania  
S – samodzielnie 
P – przy pomocy  
N – całkowicie niesamodzielnie W S P N r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w r p w 

Częściowa toaleta ciała                                                

Całkowita toaleta ciała                                               

Kąpiel:    łóżko    łazienka                                                

Toaleta głowy                                               

Golenie   czesanie                                                 

Higiena jamy ustnej                                               

Pielęgnacja stóp                                               

Przygotowanie ubrania                                                

Ubieranie / rozbieranie                                               

Edukacja nt. higieny                                               

Częściowa zmiana pościeli                                               

Całkowita zmiana pościeli                                               

                                               

                                               

Prowadzenie do WC                                               

Podanie:  kaczki    basenu                                                 

Pomoc:  krzesło sanitarne                                               

Kontrola wydalania                                               

Środki pomoc. w nietrzymaniu moczu                                               

Dbałość o sprzęt urologiczny                                               

Edukacja nt. sprzętu urologicznego                                               

Dbałość o sprzęt stomijny                                               

Edukacja nt. sprzętu stomijnego                                               

 

Pielęgnacja stomii                                               
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                                              Lewatywa głęboka 

Edukacja nt. wydalania                                               

                                               

                                               

Zaopatrzenie w sprzęt do chodzenia                                               

Założenie protez                                               

Pomoc przy poruszaniu się                                               

Zmiana pozycji w łóżku                                               

Zmiana pozycji leżącego                                               

Aktywizacja i ćwiczenia ruchowe                                               

Przemieszczanie                                               

Edukacja nt. usprawniania                                               

Ćwiczenia oddechowe                                               

Oklepywanie, nacieranie                                               

                                               

Podawanie posiłków                                               

Przygotowanie posiłków                                               

Karmienie                                               

Bilans wodny                                               

Podawanie płynów doustnie                                               

Edukacja nt. prawidłowego odżywiania                                               

Porady dietetyczne                                               

                                               

Pielęgnacja skóry                                               

Edukacja nt. profilaktyki odleżyn                                               

                                               

Rozmowa z pacjentem                                               

Rozmowa z rodziną                                                

Opieka terminalna                                               

                                               

Podanie leków doustnie                                               

Wstrzyknięcie dożylne                                               

Wstrzyknięcie podskórne                                               
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                                              Wstrzyknięcie domięśniowe 

Podanie leków do cewnika ZOP                                               

Zakraplanie oczu  uszu  nosa                                                

Czopki doodbytnicze                                               

Inhalacje                                               

Leki w aerozolu                                               

Zaopatrzenie w leki                                               

Masaże                                               

Stosowanie okładów                                               

Naświetlanie lampą Sollux                                               

Zmiana opatrunku                                               

Opatrywanie ran                                               

Cewnik zew.  założ.   wym.                                                

Edukacja nt. cewnika zewn.                                               

Cewnik wew. założ.   wym.                                                 

Pielęgnacja cewników                                               

Wlewki (enema)                                               

Pobieranie krwi do badań                                               

Pobieranie moczu do badań                                               

Pobieranie plwociny do badań                                               

Badanie poziomu cukru                                                

Testowe badanie moczu                                               

Interwencja kryzysowa                                               

                                               

                                               

Wykonanie EKG                                               

Pomiar ciśnienia krwi                                               

Pomiar tętna                                               

Pomiar temperatury                                               

Pomiar obrzęków kończyn                                               

Obserwacja skóry                                               

Obserwacja i kontrola bólu                                               
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Podpis pielęgniarki                                                

 
 

DATA 

 

OBSERWACJE  PIELĘGNIARSKIE 

 

PODPIS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

5 

   

   

 
             ............................................................................ 
               podpis  pielęgniarki  prowadzącej 



 Narodowy Fundusz Zdrowia – OPD  

KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH                                                                                                                       
         Pielęgniarka prowadząca: ............................................................................................ 
 
Nazwisko: 

 

Imię: Data urodzenia: Nr księgi gł.: Karta nr: 

 
Diagnoza lekarska:                                                                                                                                                                 Kategoria opieki: 
 
 

DATA        Data 
zlece 
nia 

Data 
odsta
wienia 

 
ZLECENIA LEKARSKIE Podpis 

lekarza 
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R 
 

P 
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R 
 

P 
 

W
 

N 
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Załącznik nr 3 

KWALIFIKACJA PIELĘGNIARSKA 
DO OBJĘCIA PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ DŁUGOTERMINOWĄ 

1. Ocena pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel . 

Imię i nazwisko pacjenta 
........................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania 
............................................................................................................................................... 
PESEL 
....................................................................................................................................................................... 
L/p Nazwa czynności  */ Wartość punktowa **/ 

1. Spożywanie posiłków 
 0 = nie jest w stanie samodzielnie jeść, 
 5 = potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem itp.  
10 = samodzielny, niezależny.  

 

2. Przemieszczanie się (z łóżka na krzesło i z powrotem / siadanie) 
 0 = nie jest w stanie, nie zachowuje równowagi przy siadaniu, 
 5 = większa pomoc (w jedną, dwie osoby, fizyczna), może siedzieć, 
10 = mniejsza pomoc (słowna lub fizyczna), 
15 = samodzielny. 

 

3. Utrzymanie higieny osobistej 
0 = potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności osobistych, 
5 = niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów, goleniu (z zapewnionymi 
pomocami). 

 

4. Korzystanie z toalety (WC) 
  0 =  zależny, 
  5 =  częściowo potrzebuje pomocy,  
10 =  niezależny (w zdejmowaniu, zakładaniu, ubieraniu części garderoby). 

 

5. Mycie, kąpiel całego ciała 
0 = zależny, 
5 = niezależny.  

 

6. Poruszanie się (po powierzchniach płaskich) 
  0 = nie porusza się lub <50 m, zależny na wózku, 
  5 = niezależny na wózku, 
10 = spacery z pomocą jednej osoby >50m, 
15 = niezależny (ale może potrzebować pomocy np. laski) >50. 

 

7. Wchodzenie i schodzenie po schodach 
0 = nie jest samodzielny, 
5 = potrzebuje pomocy ( fizycznej, przenoszenia), 
10 = samodzielny. 

 

8. Ubieranie i rozbieranie się. 
  0 = zależny, 
  5 = potrzebuje pomocy, ale część czynności może wykonać bez  pomocy 
10 = niezależny (w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł, itp.) 

 

9. Kontrolowanie stolca / zwieracza odbytu 
  0 = nie panuje nad oddawaniem stolca (lub występuje konieczność wykonania lewatywy), 
  5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania stolca, 
10 = kontroluje oddawanie stolca. 

 

10. Kontrolowanie moczu / zwieracza pęcherza moczowego 
  0 = nie panuje nad oddawaniem moczu lub jest cewnikowany i przez to niesamodzielny, 
  5 = przypadkowe zdarzenia bezwiednego oddawania moczu, 
10 = kontroluje oddawanie moczu. 

 

                   Wynik kwalifikacji  ***/  

 
*/ w punktach od 1-10 należy wybrać jedną z możliwości najlepiej opisującą stan pacjenta i podkreślić, 
**/ wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości, 
***/ w ramce wpisać uzyskaną sumę punktów 
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2. Pacjent wymaga 1: 
 

 kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego 
z prowadzonym procesem leczenia 

 wykonywanie opatrunków (rany, odleżyny i owrzodzenia troficzne podudzi) 
 karmienie przez zgłębnik  
 karmienie przez przetokę 
 pielęgnacja przetoki  
 założenie i usunięcie cewnika (stałe zlecenie lekarskie) 
 płukanie pęcherza moczowego 
 pielęgnacja rurki trachoeostomijnej  

 
 

Stwierdza się, że osoba wyżej wymieniona wymaga /nie wymaga 1opieki pielęgniarki 

opieki długoterminowej. 

 
 
 
 
 
 

..................................................................................................... 
 

                                                                      Data i podpis pielęgniarki 
 
 
 
 
 

 

 
1 Właściwe zakreśl 
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KARTA USPRAWNIANIA PACJENTA

Data zlecenia podpis Data odstawienia   podpis

RODZAJ KOD KOD Barthel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PROCEDURY USŁUGI ROCEDUR DATA
REHABILITACYJNEJ ilość pkt

I. KINEZYTERAPIA
ćw. ogólnousprawniające
ćw. bierne
ćw. wspomagane
ćw. czynne wolne kkg.
ćw. czynne wolne kkd.

ćw. czynne z oporem kkg.

ćw. czynne z oporem kkd.
ćw. czynne w odciążeniu 
kkg.
ćw. czynne w odciążeniu 
kkd.
ćw. czynne w odc. z oporem 
kkg.

        Zlecenie lekarskie

Strona  1
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kkd.

ćw. samowspomagane kkg.

ćw. samowspomagane kkd.
ćw. manipulacyjne i 
precyjne dłoni
ćw. izometryczne
ćw. oddechowe
ćw. specjalne
pionizacja na łóżku
pionizacja na łóżku z 
opuszczonymi ogami 
pionizacja na wózku
pionizacja przy łóżku

pionizacja przy poręczach
pionizacja przy balkoniku
nauka chodzenia w 
poręczach
nauka chodzenia z 
balkonikiem

nauka chodzenia o kulach
nauka chodzenia z 
przeszkodami
nauka wchodzenia po 
schodach
reedukacja nerwowo- 
mięśniowa
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II.FIZYKOTERAPIA
okłady wilgotne: ciepłe i
zimne
okłady żelowe: ciepłe i 
zimne

masaż suchy częściowy

masaż suchy całkowity
masaż podwodny 
hydropowietrzny (kapiel 
perełkowa)

masaż podwodny miejscowy

masaż podwodny całkowity
naświetl.promie.podczerw.
miejsc.
naświetl.promie.nadfiolet.m
ejsc.
światło spolaryzowane 
(Bioptron)
rękaw pneumatyczny 
(Flowtron)

III. TERAPIA 
ZAJĘCIOWA
ergoterapia (nauka 
samoobsługi)

terapia relaksacyjna

zajęcia manipulacyjne
ćw. koordynacji 
psychoruchowej

arteterapia

Strona  3
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CZYTANIA

V. PSYCHOTERAPIA

badanie psychologiczne

psychoterapia indywidualna

inna psychoterapia

VI. INNE

RAZEM   PUNKTÓW

................................................................
podpis kierownika świadczeń zdrowotnych

Strona  4
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...............................................................                                                                 ..................................................... 
                pieczątka zakładu                                                                                                                                     data wywiadu 

 
 

KARTA WYWIADU 
 

DANE  OGÓLNE PACJENTA 
 
Imię 
 

 
Nazwisko 

 
Pesel 
 

 
Przynależność do oddziału NFZ w  

 
Adres zamieszkania 

 
Rozpoznanie lekarskie (ICD – 10) 
 
 
Choroby współistniejące 
 
 
Przebyte choroby i operacje 
 
 
Główne dolegliwości 
 
 
Przyjmowane leki 
 
 
 

SYTUACJA SPOŁECZNA 
Rodzina zamieszkująca wspólnie z pacjentem * 

Żona 
 tak 
 nie  

Mąż 
 tak 
 nie 

 

Rodzice 
 tak 
 nie 

 

Dzieci 
 tak 
 nie 

 

Samotność 
 tak 
 nie 

 
Sytuacja rodzinna 
 
 
 
 
Warunki mieszkaniowe 
 
 
 
Zawód 
Sytuacja finansowa 
 
Zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu 
 
 

 
*    właściwe zakreślić 
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OCENA PACJENTA 
Stan psychiczny pacjenta 

Kontakt słowny Rzeczowy                    Wymuszony                      Bez kontaktu   
Powierzchowny            Ograniczony   

Mowa Głośna           Powolna            Niewyraźna                                            Gesty  
Cicha             Szybka              Porozumiewanie się na piśmie  

Formy wypowiedzi 
treści 

Poprawna                                      Pojedyncze wyrazy   
Trudności w budowie zdań           Oderwane od treści rozmowy   

Zachowanie Spokojne  / Swobodne  / Niespokojne  / Lękliwe  / Agresywne  / Apatia  

Nastrój Dostosowany do sytuacji   / Pogodny   / Euforyczny   / Obniżony   / 
Płaczliwy   / Depresyjny   / Nieufny   / Niespokojny   

Mimika i gestykulacja Żywa   / Opanowana  / Uboga   / Grymasy   / Tiki   

Uwaga/koncentracja Skupiona   / Trudność w skupieniu uwagi   / Całkowita dekoncentracja  

Pamięć Bez zaburzeń /Trudność w zapamiętywaniu / Nie pamięta zdarzeń przeszłych / 
Nie pamięta zdarzeń świeżych / Luki pamięciowe / Konfabulacje  

 
OBJAWY/ELEMENTY OCENY 

Oddech:  prawidłowy      przyśpieszony      zwolniony        spłycony  
               pogłębiony        stridor                  przez nos         przez usta  
                liczba oddechów.............................................................................. 

Plwocina:  śluzowa           pienista                 ropna            krwista  

Kaszel:      suchy               wilgotny               stały              napadowy  

Wydzielina w drzewie oskrzelowym : charakter ..............................................................
Możliwość odkrztuszenia.................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 

Tracheostomia   

 
Układ oddechowy 

Duszność:   spoczynkowa                       wysiłkowa  

Tętno: prawidłowe   ...................         zab. rytmu      bradykardia  tachykardia  
 
RR.................................................... 

Perfuzja obwodowa: prawidłowa   zaburzona   zimny pot    ochłodzenie 
obwodowe  
skóra marmurkowa              

Obrzęki : uogólnione    miejscowe   stałe   okresowe  

 

Układ krążenia 

Omdlenia : tak        nie  

 
Ciężar ciała:      prawidłowy          niedowaga         nadwaga         otyłość  
Jama         owrzodzenia         pleśniawki         język obłożony       inne  
ustna:        suchość w jamie ustnej  
 

Apetyt:     prawidłowy          wzmożony         zmniejszony           brak  

Układ pokarmowy 

Pragnienie:  prawidłowe       wzmożone         zmniejszone  
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Wydalanie:              prawidłowe       zaparcie             biegunka   
                                Niemożliwość  utrzymania stolca   
                                Ileostomia                               sztuczny odbyt                                   
Dolegliwości:    trudności w połykaniu             zgaga                     odbijanie  
                         nudności       wymioty            wzdęcia                  inne  
 Odżywianie:             samodzielnie    z pomocą     karmienie     
                                  Stosowanie zgłębnika do odżywiania     gastrostomia  
Dieta.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 

Mocz ilość:  norma            wielomocz              skąpomocz          bezmocz  

Trudności                           utrudniony odpływ                         pieczenie  
w oddawaniu moczu:         nietrzymanie   cewnik   cystostomia nadłonowa    

Cykl miesiączkowy: regularny                 nieregularny  

Krwawienie              bolesne          niebolesne         obfite  
miesiączkowe:          mierne           skąpe                 norma  

Ostatnie badanie ginekologiczne: 

 
Układ moczowo-płciowy 

Dotyczy 
kobiety 

Piersi: usunięcie gruczołu piersiowego  jednostronne   
usunięcie gruczołu piersiowego  obustronne   
zastosowanie protezy        obrzęk limfatyczny  

Ruchomość:    chodzący    (bez pomocy , przy pomocy sprzętu , drugiej osoby *) 
całkowite leżenie w łóżku   leżenie w łóżku z możliwością wstania do łazienki   
możliwość zmiany pozycji  
* właściwe zakreślić 

Ruchomość w stawach:   pełna              ograniczona  

Postawa ciała:   prawidłowa                  nieprawdłowa               

Napięcie mięśni :  prawidłowe   skurcz      przykurcz     zwiotczenie  

Porażenie:   hemiplegia      paraplegia       tetraplegia  
Brak kończyny : umiejscowienie          wysokość amputacji ........................................ 
 Proteza               użycie i efektywność  protezy........................................................... 
............................................................................................................................................. 

 
Układ mięśniowo -
szkieletowy 

Uwagi   

Słuch:        prawidłowy        niedosłyszenie       głuchota     inne   

Wzrok :     prawidłowy        niedowidzenie       ślepota        inne  

Inne :                obrzęki                          zaczerwienienia  

Świadomość:  pełna         senność         zamroczenie  stan przedśpiączkowy   
śpiączka  
Sen : prawidłowy  nieprawidłowy  
zaburzenia.................................................................. 

 
Inne 

Skóra:       czysta            brudna               sucha             wilgotna  
                 blada              uszkodzona  ............................................................................  
                 zażółcona      zaczerwieniona  
                 sinicza           inna  .............................................................................. 
                 zmiany chorobowe................................................................................... 
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Odleżyny/rany 
przewlekłe    

tak              nie               ■     ocena ryzyka wystąpienia odleżyn wg skali
 Norton  - ilość punktów .............................

 
■stopień......................... ■umiejscowienie.................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Dotychczasowe leczenie 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 
Dolegliwości bólowe 
 
 
 

Umiejscowienie............................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Charakter......................................................................................................................... 
Nasilenie .......................................................................................................................... 
Inne................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Stosunek pacjenta do : 
choroby................................................................................................................................................................................ 
pielęgnowania  .................................................................................................................................................................. 
leczenia  ............................................................................................................................................................................. 
Inne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocena końcowa stanu pacjenta 
– diagnoza pielęgniarska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................... 
 

                                                                                      podpis pielęgniarki 
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KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 4  
         Pielęgniarka prowadząca: ............................................................................................ 
 
Nazwisko: 

 

Imię: Data urodzenia: Nr księgi gł.: Karta nr: 

 
Diagnoza lekarska:                                                                                                                                                                 Kategoria opieki: 
 
 

DATA        Data 
zlece 
nia 

Data 
odsta
wienia 

 
ZLECENIA LEKARSKIE Podpis 

lekarza 
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R 
 

P 
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R
 

P
 

W
 

N
 

R 
 

P 
 

W
 

N 
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Załącznik nr   

 
................................................................... 

                         
miejscowość i data 

 
............................................................................................................................... 
imię i nazwisko pacjenta 
 
 
................................................................................................................................ 
adres zamieszkania 
 
 
................................................................................................................................ 
Pesel 
 
....................................................................................................... 
telefon kontaktowy 

 
 

Z G O D A  PACJENTA 
 

             Wyrażam zgodę na objęcie mnie opieką przez hospicjum domowe, hospicjum stacjonarne, 

oddział medycyny paliatywnej *  ............................................................................................  

...................................................................................................................................................................

......... 

( nazwa i adres zakładu opieki zdrowotnej) 

...................................................................................................................................................................

......... 

Jestem ubezpieczony w Oddziale NFZ  w 

...................................................................................................................................................................

........ 

Osoba (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) wskazana przez pacjenta do kontaktu z 

hospicjum/oddziałem medycyny paliatywnej 

...................................................................................................................................................................

..... 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w systemach informatycznych 

świadczeniodawcy i płatnika.  

 

 

 ....................................................................... 

                                                                                     podpis pacjenta lub faktycznego opiekuna  

 
* - właściwe zakreślić 
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WYWIAD PIELĘGNIARSKI                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 4 
Data wywiadu:........................................................                                                                   Pielęgniarka prowadząca:...................................................... 
 
 
Nazwisko:                                                       Imię:                                                Data urodzenia:                                    Nr księgi głównej:            
 
 
Diagnoza lekarska:                                                                                                                                                                 Kategoria opieki: 
 
 
 

STAN BIOLOGICZNY SKÓRA I BŁONY ŚLUZOWE 
UKŁAD ODDECHOWY Skóra:   różowa    szara   marmurkowa   zażółcona    blada  

sucha   wilgotna   ciepła   zimna   czysta   brudna   świąd   Oddech:  prawidłowy   przyśpieszony   zwolniony   spłycony  
pogłębiony    stridor    tracheostomia    tlenoterapia   

Plwocina:  krwista  śluzowa  ropna  pienista  obfita   skąpa   brak  
Zmiany:  odleżyny    owrzodzenia    rany pooperacyjne    wyprysk   
                 wybroczyny    skaleczenia     

Kaszel:      suchy   wilgotny    stały   napadowy   brak  Ryzyko wystąpienia odleżyn:    brak    zwiększone    wysokie   
Odruch kaszlowy:  prawidłowy    utrudniony    brak   Jama ustna:  pleśniawki    owrzodzenia    obłożony język   
Duszność:  spoczynkowa   wysiłkowa  napadowa    brak   
 UKŁAD NERWOWY 
 
UKŁAD KRĄŻENIA 

Świadomość:   pełna   senność   stan przedśpiączkowy   śpiączka     
                         stan apaliczny   

Tętno:          prawidłowe   bradykardia   tachykardia   zab. rytmu   
                     słabo wyczuwalne    dobrze wyczuwalne    nitkowate   

Sen:     prawidłowy    zaburzony    trudności w zasypianiu     
            leki nasenne   

Ciśnienie:    prawidłowe   hipertensja   hipotensja   wartość ................... Ból:     brak   występuje   stały   okresowy   napadowy   
Obrzęki:      uogólnione   miejscowe  stałe   okresowe   brak    
Omdlenia:   tak   nie   rozrusznik serca    

 STAN PSYCHICZNY 
 Orientacja co do:    czasu    miejsca    sytuacji    własnej osoby   

UKŁAD POKARMOWY Kontakt:   logiczny   nielogiczny   werbalny   niewerbalny   brak  
Stan odżywienia: prawidłowy  niedożywienie  wyniszczenie  otyłość   
Łaknienie:       prawidłowe   wzmożone   zmniejszone  
Pragnienie:      prawidłowe   wzmożone   zmniejszone  

Mowa: 

Odruch połykania:  prawidłowy    utrudniony    brak    
Odżywianie:    doustne   zgłębnik   gastrostomia   pozajelitowe  Spostrzeganie: 
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Wydalanie:     prawidłowe   zaparcia   biegunka   stomia   
                         nietrzymanie stolca    
Dolegliwości:  zgaga   odbijanie   nudności   wymioty   wzdęcia   
Stan uzębienia:  pełne   ubytki    protezy zębowe: górna   dolna     

Myślenie: 

 Dieta:  ogólna    lekkostrawna    cukrzycowa    wysokobiałkowa   
wysokokaloryczna    płynna    papkowata    inna    .............................. 
 

Pamięć: 

 
 

Uwaga: 

UKŁAD MOCZOWO - PŁCIOWY  
Ilość moczu:   norma   wielomocz   skąpomocz   bezmocz  
Barwa:            prawidłowa   ciemny   słomkowy   krwisty  

Napęd psychoruchowy: 

Dolegliwości:  utrudniony odpływ   pieczenie   nietrzymanie moczu   
Cykl miesiączkowy:     regularny   nieregularny   brak   
Krwawienie:  bolesne   niebolesne   obfite   mierne   skąpe   norma 

Zachowanie: 

 Środki pomocnicze:  pieluchomajtki    pieluchy anatomiczne     
                                    wkładki    cewnik wewn.    cewnik zewn.  
                                    zaciski prąciowe    kieszonki   

Nastrój: 
wyrównany     zaburzony    depresja    euforia   

  
UKŁAD KOSTNO – STAWOWO - MIĘŚNIOWY 
Poruszanie się:             samodzielne   ograniczone   z pomocą  

Subiektywne samopoczucie: 
dobre    dość dobre    złe    bardzo złe    niemożliwe do oceny   

Ruchomość stawów:    pełna   ograniczona   brak   przykurcze    
Postawa ciała:              prawidłowa   nieprawidłowa  
Sprawność fizyczna:    dobra   ograniczona   bardzo ograniczona   

Obawy / lęki:    niemożliwe do oceny   
związane z chorobą    związane z powikłaniami    związane z pobytem 
w zakładzie    związane z bólem    brak    inne    ............................. Patologia:  złamanie  skręcenie  zwichnięcie   niedowład  porażenie  

kończyn górnych i dolnych   kończyn dolnych    połowiczy    
Siła mięśniowa:            prawidłowa     hipertonia   hipotonia  Czym dla pacjenta jest choroba:  niemożliwe do oceny   

przeszkoda    strata    korzyść    wartość     Środki pomocnicze:     wózek    balkonik    chodzik    kule   laska   
                                       protezy kończyn: górna    dolna    gorset    
 
ZMYSŁY 

Reakcja emocjonalna na chorobę:  niemożliwa do oceny   
strach    lęk    gniew    przygnębienie    pobudzenie   
 Wzrok:   prawidłowy   osłabiony   niedowidzenie   ślepota    

                kompensacja    okulary    szkła kontaktowe   
Słuch:     prawidłowy   niedosłyszenie   głuchota   kompensacja  

Strategia w walce z chorobą:   niemożliwa do oceny   
walka    rezygnacja    unikanie    przeciwstawianie się   
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Stosunek do pobytu w zakładzie:   
pozytywny    negatywny    obojętny    niemożliwy do oceny   

 
 
 

STAN SPOŁECZNY 
w rodzinie: 

role zawodowe: 

 

PEŁNIONE ROLE 

SPOŁECZNE  

wydolność opiekuńcza rodziny   

 

 

STOSUNKI 

RODZINNE  

 

 

 

ZARZĄDZANIE 

WŁASNOŚCIĄ  

 

 

ZAŁATWIANIE 

SPRAW 

URZĘDOWYCH  

 

 

 

ORGANIZACJA 

WOLNEGO CZASU  

 

 

 

ZAINTERESOWANIA 
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DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA 
 

 
PROBLEMY PIELĘGNACYJNE, NIEZASPOKOJONE POTRZEBY, STAN, SYTUACJA ITP. 

Personel medyczny 
potrzebny do współpracy 

przy realizacji planu 

Przypuszczalny 
czas osiągnięcia 

celu 
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  STAN BIOLOGICZNY 

 

 

 

 

 
STAN PSYCHICZNY 

 

 

 

 

 

  

STAN SPOŁECZNY 

 

 

 

 

 

  

 
........................................................................ 

podpis pielęgniarki prowadzącej 
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Data Podpis 

OBSERWACJE PIELĘGNIARSKIE 

Obserwacje pielęgniarki
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W* S P N Wykaz swiadczeń:

Kąpiel pod nadzorem w wannie

Toaleta w łóżku 1. Łóżko  2. Łazienka

Toaleta i pielegnacja  jamy ustnej 

Golenie zarostu twarzy

Mycie i suszenie włosów 

1. Ubieranie 2. Rozbieranie

Obcinanie paznokci

Profilaktyka  przeciw/odleżynowa

Zmiana bielizny osobistej 

Zmiana bielizny pościelowej

Zmiana pozycji ułożenia pacjenta 

Zastosowanie udogodnień pielęgnacyjnych

Założenie zgłębnika do żołądka

1. Karmienie chorego 2. Karmienie przez zgłębnik                 3. 
Karmienie przez  przetokę

Dopajanie  chorego 

Zmiana opatrunku

Pielęgnacja powikłanej stopy cukrzycowej

Pielęgnacja kikuta kończyny

Pielęgnacja rurki tracheostomijnej

Prowadzenie ćwiczeń biernych  u chorego

Gimnastyka oddechowa

Toaleta drzewa oskrzelowego 

Podawanie leków doustnych

Podawanie leków doodbytniczych

Stosowanie leków wchłaniających się przez skórę

DATA

PLAN PIELEGNOWANIA *

PLAN PIELĘGNOWANIA I KARTA CZYNNOŚCI PIELĘGNACYJNYCH 

IMIE INAZWISKO ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PESEL..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Zakraplanie kropli do oka/ nosa/ ucha

Zakładanie maści do oka/ucha/nosa

Przemywanie oka

Zakładanie igły wenflon

Zakładanie igły " motylek"

Obsługa pompy infuzyjnej

Iniekcja domięśniowa 

Iniekcja dożylna

Iniekcja podskórna 

Iniekcja śródskórna 

Kroplowy wlew dożylny  

Podawanie insuliny 

Wykonanie kompresów i okładów

Wykonanie opatrunku

Założenie /  usunięcie cewnika do pęcherza moczowego

Wymiana – opróżnianie worka na mocz

Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej

Założenie suchej rurki doodbytniczej

Wysadzanie chorego na basen

Zmiana środków higienicznych jednorazowego użytku

Wykonanie inhalacji

Zastosowanie drenażu ułożeniowego 

Wykonanie  masażu limfatycznego

Stosowanie baniek lekarskich

Toaleta drzewa oskrzelowego (odśluzowywanie) 

Pomiar cukru we krwi

Pomiar RR (wpisać wartość)

Pomiar tętna (wpisać wartość)

Pomiar oddechu (wpisać wartość)

Pomiar temperatury ciała

Pomiar obrzęków
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Edukacja zdrowotna

Nauka umiejętności samoobsługi i samopielęgnacji

Asystowanie umierającemu 

Toaleta pośmiertna

* W – wykonać plan pielęgnowania 
S – samodzielnie
P – przy pomocy 
N – całkowicie niesamodzielnie

Podpis pacjenta/opiekuna

Podpis pielęgniarki:
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KARTA USPRAWNIANIA PACJENTA

Data zlecenia podpis Data odstawienia   podpis

RODZAJ KOD KOD Barthel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

PROCEDURY USŁUGI ROCEDUR DATA
REHABILITACYJNEJ ilość pkt

I. KINEZYTERAPIA
ćw. ogólnousprawniające
ćw. bierne
ćw. wspomagane
ćw. czynne wolne kkg.
ćw. czynne wolne kkd.

ćw. czynne z oporem kkg.

ćw. czynne z oporem kkd.
ćw. czynne w odciążeniu 
kkg.

        Zlecenie lekarskie

1
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kkd.
ćw. czynne w odc. z oporem 
kkg.
ćw. czynne w odc. z oporem 
kkd.

ćw. samowspomagane kkg.

ćw. samowspomagane kkd.
ćw. manipulacyjne i 
precyjne dłoni
ćw. izometryczne
ćw. oddechowe
ćw. specjalne
pionizacja na łóżku
pionizacja na łóżku z 
opuszczonymi ogami 
pionizacja na wózku
pionizacja przy łóżku

pionizacja przy poręczach
pionizacja przy balkoniku
nauka chodzenia w 
poręczach
nauka chodzenia z 
balkonikiem

nauka chodzenia o kulach
nauka chodzenia z 
przeszkodami
nauka wchodzenia po 
schodach
reedukacja nerwowo- 
mięśniowa

2
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II.FIZYKOTERAPIA
okłady wilgotne: ciepłe i 
zimne
okłady żelowe: ciepłe i 
zimne

masaż suchy częściowy

masaż suchy całkowity
masaż podwodny 
hydropowietrzny (kapiel 
perełkowa)

masaż podwodny miejscowy

masaż podwodny całkowity
naświetl.promie.podczerw
miejsc.
naświetl.promie.nadfiolet.mi
ejsc.
światło spolaryzowane 
(Bioptron)
rękaw pneumatyczny
(Flowtron)

III. TERAPIA 
ZAJĘCIOWA
ergoterapia (nauka 
samoobsługi)

terapia relaksacyjna

zajęcia manipulacyjne
ćw. koordynacji 
psychoruchowej

arteterapia

IV. TERAPIA MOWY I 
CZYTANIA

3
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V. PSYCHOTERAPIA

badanie psychologiczne

psychoterapia indywidualna

inna psychoterapia

VI. INNE

RAZEM   PUNKTÓW

................................................................
podpis kierownika świadczeń zdrowotnych
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