SZPITAL JARCEWO
Jarcewo; ul. Szkolna 12; 89-606 Charzykowy
tel. 52 334 26 31, fax: 52 334 33 34
POBYT KOMERCYJNY (PEŁNOPŁATNY)
WYKAZ DOKUMENTÓW

SZPITAL JARCEWO świadczy komercyjne usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjnoopiekuńcze oraz zapewnia kontynuację leczenia. Naszą opieką obejmujemy osoby
wymagające rehabilitacji lub całodobowej opieki, również znajdujące się w stanie
apalicznym.

Kompletne podanie o przyjęcie do Ośrodka powinno zawierać:
1. Oświadczenie wyrażające zgodę na pobyt w Szpitalu Jarcewo, z dopiskiem: „ZOL”
lub „Rehabilitacja”;
2. Oświadczenie o informacji medycznej;
3. Oświadczenie opiekuna (opcjonalnie);
4. Kserokopię dowodu osobistego;
5. Kserokopię dotychczasowej dokumentacji medycznej (zwłaszcza wypisy ze szpitali
oraz leczenia ambulatoryjnego);
6. Aktualne wyniki badań diagnostycznych:
a) Morfologia krwi obwodowej z rozmazem, APTT, INR, Jonogram, Mocznik,
Kreatynina, HBS Ag, ALT, AST, OB, CRP, TSH
b) Badanie ogólne moczu
c) RTG klatki piersiowej z opisem (badanie ważne 2 lata od momentu wykonania)
d) EKG z opisem (badanie ważne 6 miesięcy od momentu wykonania)
Istnieje możliwość odpłatnego wykonania badań w Ośrodku (cennik badań dostępny
w Sekretariacie).
7. Wymaz bakteriologiczny – w wypadku występowania ran, odleżyn, drenów lub
cewników.
Istnieje możliwość odpłatnego wykonania badań w Ośrodku (cennik badań dostępny
w Sekretariacie).
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Druki należy wypełnić dokładnie i czytelnie pod rygorem odmowy rozpatrzenia!
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane!
Wzory wszystkich druków znajdują się w zakładce „Dokumenty” na stronie
www.szpitaljarcewo.pl

Wnioski prosimy składać w Sekretariacie Ośrodka, z dopiskiem „Skierowanie do
Szpitala Jarcewo”. O terminie przyjęcia, osoba kierowana do Ośrodka zawiadamiana jest
telefonicznie przez Dyrektora. Uprzejmie prosimy o dołączenie do Wniosku numeru telefonu
kontaktowego opiekuna osoby ubiegającej się o przyjęcie.

Dyrektor Szpitala Jarcewo
Barbara Bonna
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