
                                     .......……………….dnia……………r. 
                                                           (miejscowość)                         (data) 

 

 

                                         

                                            Dyrektor Zakład Opiekuńczo- Leczniczy 

                                 Danuta Kukwisz- Pietrzyca 

                                 ul. Wodociągowa 22 

                                 77-400 Złotów 

                                 tel.: 600-535-496 

                                                                                                             

 

 Proszę o wydanie decyzji w sprawie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. 

Wodociągowej 22 w Złotowie. 

Prośbę swoją motywuję: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Załączniki do wnioski:  

1. WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO. 

2. WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE I DODATKOWY WYWIAD 

LEKARSKI. 

3. SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO. 

4. SKALA „BARTHEL” PODPISANA PRZEZ LEKARZA ORAZ PIELĘGNIARKĘ POZ LUB 

ODDZIAŁU SZPITALNEGO. 

Wraz z wypełnionym kompletnym podpisanym wnioskiem proszę dostarczyć również: 

1. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zgoda na ponoszenie odpłatności i oświadczenie w sprawie odbioru pacjenta. 

3. Ksero wszystkich dotychczasowych wpisów z przebytego leczenia szpitalnego. 

4. Ksero decyzji rentalno- emerytalnej marca b/r - w przypadku współmałżonka ksero obu decyzji lub ksero 

decyzji o przyznaniu zasiłku stałego (tylko pobyt na NFZ). 

5. Ksero dowodu osobistego pacjenta. 

6. Ksero przyznanej grupy inwalidzkiej, jeśli chory taką posiada. 

7. Ksero wydanego ubezwłasnowolnienia- jeśli takie istnieje. 

8. Jeżeli pacjent wymaga żywienia przez sondę żołądkową dietą przemysłową należy dostarczyć dokumenty 

kwalifikujące go do w/w diety oraz skalę NRS lub SGA. 

9. Wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w okresie od 1-6 m-cy (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, 

Aspat, Alat, bilirubina, cukier i kreatynina we krwi, HBS), wymaz z odleżyn, EKG i RTG klatki piersiowej 

wykonane w ostatnich 2 latach. Aktualne zdjęcie RTG płuc, jeżeli pacjent ma schorzenie płuc.  

10. Podpisana przez pacjenta zgoda na pobyt w ZOL. 

……………..……………………………………………….. 
(podpis osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego) 

Złotów, dnia…………………………….. 

 

………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o skierowanie) 

 

……………………………..…………………………. 

 

……………………………………………………… 

(adres zameldowania wraz z kodem pocztowym)                 

 

…………………………………………………………… 

(numer ewidencyjny PESEL) 

 

 

…………………………………………………….. 

 

………………………………………………………… 

(adres do korenspondencji wraz z kodem pocztowym- 

wypełnić, jeżeli inny niż podany powyżej) 

 

………………………………………………………. 

(numer telefonu kontaktowego) 



Załącznik 4 

 
KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY  

KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO/ 

PRZYBYWAJĄCEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZYMi  

 

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthelii 

 

Imię i nazwisko świadczeniobiorcy 

……………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer PESEL, a w przypadku jego braku- numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel  

Lp. Czynnośćiii Wynikiv 

 

1. 

 

Spożywanie posiłków 

0- Nie jest w stanie samodzielnie jeść 

5- potrzebuje pomocy w krojeniu, smarowaniu masłem, itp. Lub wymaga 

zmodyfikowania diety 

10- samodzielny, niezależny 

 

 

2. 

Przemieszczanie się z łóżka na krzesło i z powrotem, siadanie: 

0- nie jest w stanie; nie zachowuje równowagi przy siedzeniu 

5- większa pomoc fizyczna (jedna lub dwie osoby) 

10- mniejsza pomoc słowna lub fizyczna 

15- samodzielny 

 

 

3. 

Utrzymanie higieny osobistej: 

0- potrzebuje pomocy przy czynnościach osobistych 

5- niezależny przy myciu twarzy, czesaniu się, myciu zębów (z zapewnionymi 

pomocami) 

 

 

4. 

Korzystanie z toalety (WC): 

0- zależny 

5- potrzebuje pomocy, ale może coś zrobić sam 

10- niezależny, zdejmowanie, zakładanie, ubieranie się, podcieranie się 

 

 

5. 

Mycie, kąpiel całego ciała: 

0- zależny 

5- niezależny lub pod prysznicem 

 



 

6. 

 

Poruszanie się po powierzchniach płaskich: 

0- nie porusza się lub < 50m  

5- niezależny na wózku; wliczając zakręty > 50m 

10- spacer z pomocą słowną lub fizyczną jednej osoby > 50m 

15- niezależny, ale może potrzebować pewnej pomocy, np. laski > 50m  

 

 

7. 

Wchodzenie i schodzenie po schodach: 

0- nie jest w stanie  

5- potrzebuje pomocy słownej, fizycznej; przenoszenie  

10- samodzielny 

 

 

8. 

Ubieranie się i rozbieranie: 

0- zależny 

5- potrzebuje pomocy, ale może wykonywać połowę czynności bez pomocy 

10- niezależny w zapinaniu guzików, zamka, sznurowadeł, itp. 

 

 

9. 

Kontrolowanie stolca/ zwieracza odbytu: 

0- nie panuje nad oddawaniem stolca lub potrzebuje lewatyw 

5- czasami popuszcza (zdarzenie przypadkowe) 

10- panuje, utrzymuje stolec 

 

 

10. 

Kontrolowanie moczu/ zwieracza pęcherza moczowego: 

0- nie panuje nad oddawaniem moczu lub cewnikowany i przez to 

niesamodzielny 

5- czasami popuszcza (zdarzenia przypadkowe) 

10- panuje, utrzymuje mocz 

 

  

Wynik kwalifikacjiv 

  

 

Wynik oceny stanu zdrowia: 

Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/ nie wymaga skierowania do zakładu opiekuńczo/ 

dalszego pobytu w zakładzie opiekuńczymvi……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………. 

 

……………………………………………                              ……………………………………………….. 

Data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego                                          data, pieczęć, podpis pielęgniarki ubezpieczenia 

                  lub lekarza zakładu opiekuńczego                                                               zdrowotnego albo pielęgniarki zakładu opiekuńczego 

 

                                                           
i  Niepotrzebne skreślić 
ii  Mahoney FI, Barthel D. „Badanie funkcjonalne: Wskaźnik Barthel”. Maryland State Med Journal 1965; 14:56-61. Wykorzystane 
za zgodą. Skala ta może być używana bez ograniczeń dla celów niekomercyjnych.  
iii  W lp. 1-10 należy wybrać i podkreślić jedną z możliwości najlepiej opisującą stan świadczeniobiorcy. 
iv  Należy wpisać wartość punktową przypisaną wybranej możliwości. 
v  Należy wpisać uzyskaną sumę punktów z lp. 1-10. 
vi Dotyczy oceny świadczeniobiorcy, wg skali Barthela, przebywającego w zakładzie opiekuńczym.   


