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 pensjonariusza. Spotkanie to powinno być zaplanowane w
godzinach 8:00 - 16:00 w czasie pracy administracji placówki.
Co jest WAŻNE dla nas, jako organizacji biorącej odpowiedzialność za zdrowie PAŃSTWA bliskich?
1. Wiarygodne przedstawienie sytuacji ZDROWOTNEJ osoby umieszczanej w naszej placówce w tym m.in. przedstawienie ostatnich wypisów ze szpitala lub diagnoz lekarskich, historię
choroby. Przy przyjęciu do naszej placówki niezbędne jest dostarczenie kserokopii tych
dokumentów. Jest to konieczne do właściwego funkcjonowania pensjonariusza w naszym
ośrodku.
2. Przedstawienie w formie spisanej - LISTY LEKÓW przyjmowanych przez pensjonariusza.
3. Nasza placówka przyjmuje osoby z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą
Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, choroby naczyniowe mózgu, stany
poudarowe i pourazowe mózgu oraz inne choroby otępienne i naczyniopochodne.
Co należy wiedzieć...
•
•
•
•
•
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•
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przyjęciu decyduje stan zdrowia chorego;
nasza placówka jest jednostką prywatną, w związku z tym nie wymagamy skierowania;
dysponujemy pokojami jedno- i dwuosobowymi;
istnieje możliwość podpisania umowy na czas określony;
w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia wzywamy Pogotowie Ratunkowe;
wizyty rodzin odbywają się w ciągu dnia – od godziny 9:00 do godziny 18:00 (nie limitujemy
wizyt);
gwarantujemy 3 posiłki dziennie (3 główne oraz drugie śniadanie i podwieczorek);
diety ustalane są z uwzględnieniem stanu pacjenta np. dieta cukrzycowa;
płatność jest regulowana od dnia podpisania umowy.

Placówka nie posiada dofinansowania z NFZ dlatego osoby odpowiedzialne za umieszczenie
pensjonariusza w naszym ośrodku lub sami pensjonariusze ponoszą PEŁEN koszt pobytu.

Jakie dokumenty potrzebne są przy podpisaniu umowy?
1. Przedstawić dowód osobisty osoby umieszczanej (pensjonariusza) w naszej placówce
(kserokopia pozostaje w dokumentacji placówki),
2. przedstawić legitymację ubezpieczeniową osoby umieszczanej (pensjonariusza),
3. wskazać osobę odpowiedzialną, kierującą do naszej placówki (imię, nazwisko, adres, PESEL),
4. podać dane osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia
pensjonariusza,
5. przedstawić wszelkie niezbędne kontakty telefoniczne w przypadku konieczności
powiadomienia o historiach nagłych (skierowanie do szpitala) lub poinformowania o
zmianie stanu zdrowia pensjonariusza,
6. dokonać wpłaty (pierwsza wpłata dokonywana jest gotówką lub kartą przy podpisaniu
umowy - kolejne wpłaty mogą być dokonywane przelewem).

