INFORMACJA DLA PACJENTA

PRYWATNE OŚRODKI

DLA OSÓB
po leczeniu szpitalnym, niepełnosprawnych, starszych
WYMAGAJĄCYCH
Rehabilitacji ,Opieki i Pielęgnacji

WILLA POD SOSNAMI
PERŁA
usytuowane są w pięknej, leśnej części pasa wydm - 50 metrów od
morza. Klimat Międzywodzia ma właściwości lecznicze ze względu na
dużą zawartość jodu w powietrzu oraz położenie na złożach wód
mineralnych.
pokoje: 1- 2 – 3 - 4 osobowe wyposażone w łazienki, TV windy
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
„WILLA POD SOSNAMI”

ul. Westerplatte 26
0-91 - 38 139 17

Zakład
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarny
O.S.W .” PERŁA”
ul. Morska 2a
0-91 – 322 10 40

72-415 Międzywodzie, gmina Dziwnów
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROWIE”
Prowadzi
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
i
Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarny
dla osób skierowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
prywatnie.

1. Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy
Osoby, których pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym jest
współfinansowany przez NFZ zobowiązane są dostarczyć do ośrodka:
>dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ,
>oraz dokument potwierdzający wysokość dochodu.
Osoby te ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 70% swojego
dochodu .
UWAGA! NFZ pokrywa koszty świadczeń medycznych pielęgniarskich,
lekarskich i rehabilitacyjnych wyłącznie dla pacjentów, którzy otrzymali 40 lub
mniej punktów w Karcie Kwalifikacji Pacjenta do Udzielania Świadczeń w ZOL/ZPO.
Decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem
zakładu w oparciu o dokumentację medyczną załączoną do wniosku.
Wnioski prosimy przesyłać na adres Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego:“Willa
Pod Sosnami”, ul. Westerplatte 26, 72-415 Międzywodzie
Telefonicznie,a w razie braku telefonu pisemnie zostaną Państwo powiadomieni o
zatwierdzeniu wniosku i terminie przyjęcia.
2. Rehabilitacja Ogólnoustrojowa Stacjonarna
Pobyt pacjentów w zakładzie jest w całości finansowany przez NFZ
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawiają na druku do szpitala lekarze
:
● oddziałów urazowo- ortopedycznych,
● oddziałów urologicznych
● chirurgicznych,
● neurochirurgicznych,
● w przypadkach zaostrzeń schorzeń
● neurologicznych,
przewlekłych również przez lekarzy:
● reumatologicznych,
● `poradni rehabilitacyjnych,
● chorób wewnętrznych,
● urazowo- ortopedycznych,
● oddziałów onkologicznych,
● neurologicznych,
● oddziałów ginekologicznych
● reumatologicznych
Lekarz wystawiając skierowanie wskazuje rozpoznanie jednostki chorobowej czytelnie,
po polsku również wg. klasyfikacji ICD-10.
Rozpoznanie na skierowaniu obowiązkowo musi być potwierdzone wynikami
badań lub wypisami szpitalnymi.
Prosimy Pajentów o podawanie telefonu kontaktowego w celu uzgodnienia terminu
przyjęcia.
Czas trwania rehabilitacji od 3-6 tygodni
KONTAKT
dyżurkI pielęgniarek, tel/fax.(0-91) 32 210 40
91 43 93 575 , 609 46 13 13

tel/fax 0 - 91 38 139 17

adres internetowy : www.zdrowienadmorzem.pl
poczta elektroniczna : zdrowienadmorzem@poczta.onet.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

