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Centrum Medyczne SKAŁKA Sp. z o.o.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
tel.: 32 611 56 30, tel./fax: 32 611 56 39
e-mail: biuro@cmskalka.pl

Pobyt komercyjny w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym nie jest ograniczony względami

medycznymi.  Zawieramy  umowę  cywilno  –  prawną  z  pacjentem  lub  jego  opiekunem

faktycznym  lub  prawnym.  Umowa  zawiera  warunki  pobytu,  zakres  świadczonych  usług

medycznych oraz wszelkie koszty. Dzięki temu nasz Zakład świadczy usługi dla każdego, kto

uzna że potrzebna jest mu fachowa opieka i rehabilitacja.

Kompleksowa całodobowa medyczna opieka nad pacjentem przewlekle chorym

W ramach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego oferujemy objęcie całodobową opieką

i  leczeniem osób,  które  przeszły  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.

Naszymi pacjentami opiekuje się profesjonalny i kompetentny personel lekarski oraz

pielęgniarski.  Pacjenci  mają  do  dyspozycji  personel  pielęgniarski,  fizjoterapeutów  oraz

zajęcia  z  terapeutą  zajęciowym  i  psychologiem.  Nad  całością  procesu  leczenia  czuwają

lekarze  z  zakresu  chorób  wewnętrznych,  neurolodzy  oraz  chirurdzy.  Na  dwóch

kondygnacjach  dysponujemy  łączną  liczbą  łóżek  -  70.  Nasz  Zakład  jest  w  pełni

przystosowany dla niepełnosprawnych, przyjazny dla pacjentów i pracowników.

Aktualnie przyjęcia bez kolejki

Proponujemy  Państwu  komercyjny  pobyt  w  pokojach  1,  2,  3  osobowych  z  łazienkami

i  telewizorem.  Do  dyspozycji  Państwa  jest  świetlica  z  biblioteką,  kawiarnia  i  kaplica.
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W zakres świadczeń w ramach pobytu komercyjnego wchodzi:

• Wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie.
• Podstawowa opieka medyczna lekarza (internista, neurolog, chirurg).
• Opieka pielęgniarska 24 godziny na dobę.
• Rehabilitacja 3 x w tygodniu po pół godziny (w tym rehabilitacja grupowa).

Każdy pacjent ma zapewnione łóżko regulowane elektrycznie z barierkami.

Podstawowy zakres realizowanych świadczeń:

• Opieka lekarska (internista, chirurg, neurolog)
• Opieka  pielęgniarska  -  zapewnienie  całodobowej  pielęgnacji  przez  profesjonalnie

wyszkolony personel.
• Rehabilitacja prowadzona w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz

usprawnienia ruchowego - 3 x w tygodniu po 30 min.
• Terapia zajęciowa - indywidualna i grupowa.
• Leczenie dietetyczne.
• Leczenie farmakologiczne (leki do 200 zł. / miesiąc).
• Zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze.
• Badania diagnostyczne w podstawowym zakresie (morfologia, badanie ogólne moczu,

kreatynina, elektrolity, mocznik, CRP)
• Opieka duszpasterska i korzystanie z obrzędów liturgicznych.

Dodatkowo zapewniamy możliwość*:

• Konsultacji lekarzy specjalistów.
• Rehabilitacji  ogólnej  w  większym  zakresie,  zgodnie  z  potrzebą  pacjenta  w  tym

hydroterapię.
• Realizacji zleconych badań diagnostycznych, zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty.
• Transportu medycznego.
• Usługi fryzjerskie, manicure i pedicure.
• Usługi prania odzieży.

* Opłata zgodna z promocyjnym cennikiem dla pacjentów ZOL.

ROK 2015 - Konkurs na zawarcie umowy z NFZ

Pobyt  pacjenta  w  ramach  ubezpieczenia  z  NFZ  jest  obwarowany  przepisami.  Sam  wiek
i choroby nie kwalifikują do pobytu w ZOL. Aby pacjent kwalifikował się do pobytu – skala Barthel
nie  może  przekroczyć  40  pkt.  W roku 2015 planowany jest  konkurs  w Małopolskim OW NFZ,
Centrum Medyczne  będzie  przystępowało  do  konkursu.  W przypadku  podpisania  umowy z  NFZ
pacjentów spełniających  wymogi  a  więc kwalifikujących się  do pobytu  – (skala  Barthel  40  pkt.)
będzie  możliwość  przepisania  na  pobyt  w  ramach  ubezpieczenia  w  Zakładzie  Opiekuńczo  –
Leczniczym bez oczekiwania w KOLEJCE OCZEKUJĄCYCH.
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