Całodobowy Zakład Opieki i Rehabilitacji
00‐728, Warszawa, ul.Bobrowiecka 9,
tel.: 22 559 24 34, fax: 22 559 24 25,
e‐mail: zakladopieki@akcemed.pl, www.akcemed.pl

Vademecum dla starających się o umieszczenie
w Całodobowym Zakładzie Opieki i Rehabilitacji
Co należy zrobić aby umieścić osobę bliską w naszej placówce opiekuńczej?
1. Wykonać telefon (225592434) w celu potwierdzenia czy są aktualnie wolne miejsca.
2. Umówić się na spotkanie w sprawie obejrzenia placówki i sprawdzenia warunków, omówienia
procedury przyjęcia oraz przeprowadzenia krótkiego wywiadu co do stanu zdrowia przyszłego pacjenta.
Spotkanie to powinno być zaplanowane w godzinach 7:00 ‐ 15:00 w czasie pracy administracji placówki.

Co należy wiedzieć...
1. Do placówki przyjmowane są osoby:
1.1. z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera, Parkinsona, Stwardnieniem Rozsianym,
z chorobami naczyniowymi mózgu, stany po udarowe i pourazowe mózgu,oraz osoby z demencją
starczą;
1.2. po złamaniach kości, po operacjach ortopedycznych, neurochirurgicznych;
1.3. po długich pobytach w szpitalu;
1.4. przyjęciu decyduje stan zdrowia chorego.
2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie – od godziny 9:00 do godziny 20:00 (nie limitujemy
czasu wizyt).
3. Nasza placówka jest jednostką prywatną, w związku z tym nie wymagamy skierowania.
4. Do dyspozycji pacjentów są pokoje jedno‐ i dwuosobowe.
5. Umowa na świadczczenie usług medycznych jest podpisywana na czas określony.
6. Gwarantujemy 3 posiłki główne śniadanie ,obiad, kolacja ( drugie śniadanie i podwieczorek).
7. Diety ustalane są z uwzględnieniem stanu pacjenta np. dieta cukrzycowa.
8. Płatność jest regulowana od dnia podpisania umowy, opłaty za pobyt pacjenta można dokonać
w recepcji lub przelewem.
9. Placówka nie posiada dofinansowania z NFZ dlatego osoby odpowiedzialne za umieszczenie pacjenta
w naszym ośrodku lub sami pacjenci ponoszą PEŁEN koszt pobytu.

Jakie dokumenty należy dostarczyć aby zostać przyjętym?
1. Dokumentację medyczną pacjenta – ksero kart wypisowych ze szpitali, opinie lekarzy specjalistów,
wyniki aktualnych badań.
2. W przypadku pacjenta przyjmowanego do placówki z domu – informacja od lekarza POZ lub specjalisty
o aktualnym stanie zdrowia i stosowanym leczeniu.

Dokumenty potrzebne przy podpisaniu umowy
1. Dowód osobisty osoby umieszczanej w placówce (kserokopia pozostaje w dokumentacji placówki).
2. Dowód osobisty osoby która występuje jako opiekun pacjenta.

