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Specjalistyczny Szpital 
im. Ks. Biskupa Józefa Nathana 

w Branicach 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

 



W strukturach Specjalistycznego Szpitala im.  
Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach działa 
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy dla dorosłych 
o profilu ogólnym, udzielający ubezpieczonym 
całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu:   

 opieki i pielęgnacji,  
 rehabilitacji, 
 kontynuacji leczenia, 
 edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin. 

 
Zakład posiada 17 miejsc w pokojach 1,2,3 i 4 - 
osobowych, węzły sanitarno - higieniczne 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski, gabinet 
lekarsko- psychologiczny, jadalnio- świetlicę. 
Zakład wyposażony jest w nowy sprzęt  medyczny 
oraz posiada dostęp do windy. 

Zakład zlokalizowany jest w urokliwym  dużym 
kompleksie parkowym dlatego od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni jest tu bardzo zielono. Sceneria 
ażurowych altanek, fontanny, kwitnące kwiaty, 
lawendowe pole, zieleń drzew stwarzają warunki do 
rekonwalescencji w ciszy i spokoju.  
Na terenie szpitala pacjenci mają dostęp do 
kościoła, sklepu, sali gimnastycznej i boiska 
sportowego 
 
Cele Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego: 
                      
Podstawowym celem ZPO jest udzielanie 
świadczeń zdrowotnych chorym, którzy ze względu 
na zły stan zdrowia wywołany chorobą lub 
zmianami starczymi z niewielkimi możliwościami 
samoopieki wymagają okresowej opieki 
pielęgniarskiej, połączonej z kontynuacją leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego i 
rehabilitacyjnego, nie wymagają natomiast leczenia 
szpitalnego (hospitalizacji).  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  Ministra  
Zdrowia, przewiduje się czasowy charakter pobytu 
w zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym 
 i uwzględnia stały lub okresowy powrót chorego  
do środowiska zamieszkania, w którym opieka  
jest kontynuowana. 

 

 

Opiekę nad pacjentami w Zakładzie sprawują: 

 lekarz,  
 pielęgniarki,  
 opiekunki medyczne,  
 fizjoterapeuta,  
 psycholog,  
 terapeuta zajęciowy,  
 personel pomocniczy.  
 
Świadczenia medyczne 
 
Świadczenia medyczne udzielane w Zakładzie są 
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  
Do podstawowych świadczeń udzielanych w 
Zakładzie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego 
należą; 
czynności pielęgnacyjne : 

 toaleta ciała, 
 zmiana bielizny,  
 podawanie leków,  
 karmienie,  
 pomiar podstawowych parametrów 

życiowych,  
 profilaktyka  i pielęgnacja odleżyn, 
 układanie pacjenta w różnych pozycjach, 
 uruchamianie bierne i czynne, 
 zaspokajanie potrzeb wydalania, 
 tlenoterapia,  

leczenie dietetyczne, zabiegi rehabilitacyjne 
wykonywane wg zlecenia lekarskiego, odpowiednie 
do stanu zdrowia i wieku pacjenta. 
 

O pobyt w zakładzie mogą ubiegać się osoby z:  

schorzeniami neurologicznymi  

 po przebytym udarze mózgu, 

 uszkodzeniem mózgu,  

 niedowładem lub porażeniem, 

 ze stwardnieniem rozsianym, 

 z chorobą Parkinsona, 

schorzeniami układu krążenia, 

 po nagłym zatrzymaniu krążenia,  

 zawale serca, 

 z przewlekłymi schorzeniami układu 

krążenia, 

 

schorzeniami układu kostnego 

 po złamaniach, urazach,  

 po amputacjach kończyn, 

powikłaniami cukrzycowymi,  

przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli,  

innymi chorobami prowadzącymi do długotrwałego 
unieruchomienia i/lub niepełnosprawności 
Są to chorzy z ograniczoną zdolnością do 
samodzielnego poruszania się, nie kwalifikujący się 
do leczenia szpitalnego i aktywnej rehabilitacji,  
a wymagający stałej profesjonalnej pielęgnacji  
i kontynuacji leczenia farmakologicznego. 

 
Skierowanie do ZPO 
 
Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu 
Pielęgnacyjno–Opiekuńczego oraz wzory 
niezbędnej dokumentacji określa Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.  
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-
leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 
2012 poz. 731). 

Opłaty 

Świadczeniobiorca przebywający w Zakładzie 
ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie 
z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.(t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027 z późn. zm.). 

 
Kontakt  
 
Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa 
Nathana -Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy 
48-140 Branice, ul. Szpitalna 18 
Sekretariat Szpitala tel.: 774034302 
Więcej informacji na temat funkcjonowania Zakładu 
Pielęgnacyjno– Opiekuńczego i możliwości pobytu 
można uzyskać u kierownika  w godzinach od 7.00 
do 14.30 lub pod numerem telefonu 774034324. 
Kierownik  mgr Czesława Gałka 

 
 


