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WAŻNE WSKAZÓWKI DLA PACJENTÓW I CZŁONKÓW ICH NAJBLIŻSZEJ 

RODZINY: 

 

 

Szanowni Państwo,  

pamiętajcie o tym, że często od momentu skierowania Pacjenta do chwili jego przyjęcia do ZOL 

następuje dość znaczny upływ czasu. 

 

Może się zdarzyć, że przed przyjęciem do zakładu lub w trakcie jego pobytu w nim Pacjent może 

utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie. Dlatego w dobrze pojętym interesie 

Pacjenta najlepszy, rozwiązaniem jest wcześniejsze ustanowienie dla Niego pełnomocnika 

(najbliższa osoba), który takie decyzje będzie mógł podejmować. Najpewniejszą formą będzie 

pełnomocnictwo notarialne. 

 

W przeciwnym wypadku przy przyjęciu do ZOL lub w czasie Jego pobytu w ZOL, jeżeli pacjent 

nie będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzji, jedynym wyjściem będzie skierowanie 

sprawy do sądu opiekuńczego celem ustanowienia dla Niego opiekuna. 

 

 

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia na oddział powinien posiadać: 

 

 Dowód osobisty 

 Ważną legitymację ubezpieczeniową 

- ostatni odcinek emerytury 

- ostatnia wpłata ZUS lub KRUS 

Pacjent przyjęty na oddział powinien posiadać przy sobie: 

 

 Przybory toaletowe: 

- ręcznik 

- mydło 

- oliwka 

- gąbka do mycia 

- piżama 

- przybory do golenia 

 

Z uwagi na ewentualne interakcje lekowe odwiedzający są zobowiązani poinformować 

pielęgniarkę lub opiekuna o pozostawionych Pacjentowi rzeczach i żywności. 
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W SPRAWIE PŁATNOŚCI INFORMUJEMY PACJENTÓW / RODZINĘ PACJENTA 

 

 Bezwzględnie wymagane jest założenie pacjentowi rachunku bankowego (w celu 

przekazywania pozostałej kwoty z emerytury bezpośrednio na konto). 

 Opłatę za pobyt pacjenta należy uiścić we wskazanym terminie przez Sekretariat 

Oddziału /opłata za dni od dnia przyjęcia na oddział  do końca danego miesiąca/ 

 Następne płatności po przekazanej informacji, że pacjent przebywa w oddziale dokonywane 

będą przez ZUS/KRUS 

 Jeżeli w okresie pobytu pacjenta w oddziale ZUS/KRUS przekaże emeryturę/rentę na adres 

pacjenta, rodzina jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za pobyt pacjenta na oddziale za 

dany miesiąc w kasie szpitala lub przelewem bankowym (wynika to z różnych terminów 

wypłacania przez ZUS/KRUS rent/emerytur). 

 Po wypisaniu pacjenta z oddziału ZUS/KRUS zostaje poinformowany i jeżeli w tym czasie 

dokona płatności na konto szpitala pacjenta już wypisanego, należne świadczenia zostaną 

zwrócone do ZUS/KRUS lub w kasie szpitala po uprzednim zwróceniu się prośbą na piśmie 

o wypłatę należnego świadczenia.  

 Po zgonie pacjenta jakiekolwiek środki pieniężne możliwe są do odbioru po uzyskaniu 

Sądowego potwierdzenia nabycia prawa do spadku po zmarłym. 

 

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWYCH PACJENTA 

UDZIELA DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI POD NR. TEL. 14/615-32-48 
 


