
INFORMACJA 

DLA  OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU 

OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO  

SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU 

 

1. Do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego może zostać przyjęty Świadczeniobiorca  

z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń 

pielęgnacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagający hospitalizacji w oddziale 

szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności „Barthel” otrzymał 40 punktów 

i mniej. 

2. Z wnioskiem o przyjęcie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego może wystąpić osoba 

ubiegająca się o skierowanie albo jej przedstawiciel ustawowy. 
 

3. Wykaz dokumentów dla osób ubiegaj ących si ę o przyj ęcie do Oddziału 

Opieku ńczo-Leczniczego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu:  

1) Wniosek o wydanie skierowania do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego z którym 

pacjent lub opiekun ustawowy występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  – 

zał. nr 1 

2) Wywiad pielęgniarski – zał. nr 2 

3) Zaświadczenie lekarskie – zał. nr 3 i 3a 

4) Skierowanie do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego  - zał. nr 4 

5) Karta Oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel – zał. nr 5 

6) Pisemne Oświadczenie  
 

4. Do wniosku nale ży doł ączyć: 

1) Dokument stwierdzający wysokość dochodu Świadczeniobiorcy (decyzja organu 

rentownego albo emerytalno-rentownego ustalającego wysokość emerytury , renty 

albo renty socjalnej lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego); 

2) Ksero dowodu osobistego, legitymacji emeryta-rencisty. 
 

5. Wnioskodawca otrzymuje informację kwalifikującą lub odrzucająca w zakresie przyjęcia 

do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego. Decyzja kwalifikująca – w przypadku braku miejsc 

jest podstawą do wpisania na listę oczekującą; 

6. Miesięczna oplata za pobyt w Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym jest ustalana zgodnie  

z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych i odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że 



opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu 

Świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

7. Zasady przyjęcia do Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego określa Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. 
 

8. Wypełnione dokumenty nale ży zło żyć w Sekretariacie Oddziału Opieku ńczo-

Leczniczego (pi ętro VI) w godzinach od 10:00 do 13:00,  
 

Telefony: 

Sekretariat Oddziału - 32 755 52 62 

Pielęgniarka Oddziałowa  - 32 755 52 61 

 

 

UWAGA !  

Do Oddziału nie przyjmuje się pacjentów, którzy w ocenie skalą „Barthel” otrzymują  

40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym  wskazaniem do objęcia opieką jest 

zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. 

 


