
ZASADY WYPISÓW PACJENTÓW 
Z ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO 

„SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI” SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI

Pomimo faktu, iż pobyt w ZOL jest długotrwały (często po kilka miesięcy), to jednak ma on

zawsze  charakter  okresowy.  Pacjenci  nie  są  w  ZOL-u  zakwaterowani  bezterminowo/

dożywotnio. W przypadku poprawy stanu zdrowia o czym decyduje przeprowadzona ocena

punktowa  wg.  skali  opartej  na  skali  Bartel,  Kierownik  ZOL  ma  obowiązek  WYPISAĆ

PACJENTA do domu.

Zakład  opiekuńczo-leczniczy  zgodnie  z  art.  29  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) może wypisać pacjenta między

innymi  w sytuacji  gdy stan  zdrowia  pacjenta  nie  wymaga  dalszego  udzielania  świadczeń

zdrowotnych. 

ZOL zapewnia całodobową opiekę Pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji,  ale ich

stan zdrowia oraz stopień niepełnosprawności  nie  pozwala na przebywanie  w środowisku

domowym.  Pacjentami  ZOL  są  osoby  z  dużymi  deficytami  w  samodzielnej  opiece  i

pielęgnacji,  które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego,  ale wymagają stacjonarnych

świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonej pod nadzorem. Pobyt w zakładzie ma

charakter  określony  lub  stały.  Celem  pobytu  jest  poprawa  stanu  zdrowia,  zapobieganie

powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia, a także aktywizacja i

usprawnienia ruchowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

WYPISANIE PACJENTA

Wypisanie Pacjenta następuje:

1. Gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych.

2. Gdy żąda tego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

3. Gdy pacjent w rażący sposób narusza porządek/ zakłóca przebieg udzielania świadczeń

zdrowotnych,  a  nie  ma  obawy,  że  odmowa  lub  zaprzestanie  udzielania  świadczeń

spowoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo innych osób.

Stwierdzenie  ,  czy  wypis  pacjenta  będzie  stanowić  zagrożenie  ,  należy  do kierownika

podmiotu leczniczego lub lekarza upoważnionego.

W sytuacji gdy Pacjent/rodzina Pacjenta nie wyrażają zgody się na jego wypisanie z ZOL-u,

zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, ponoszą koszty pobytu

Pacjenta, począwszy od upływu terminu wyznaczonego przez Kierownika ZOL-u. 


