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WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH I WSKAZAŃ MEDYCZNYCH  

KWALIFIKUJĄCYCH DO PRZYJĘCIA LUB OBJĘCIA OPIEKĄ  

 

 

1. HOSPICJUM STACJONARNE, HOSPICJUM DOMOWE, PORADNIA MEDYCYNY 

PALIATYWNEJ   

 

B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) 

C00-D48 Nowotwory złośliwe i niezłośliwe  

G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego 

G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN 

G35 Stwardnienie rozsiane 

I42-I43 Kardiomiopatie w okresie schyłkowych 

J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana w okresie schyłkowych 

L89 Owrzodzenie odleżynowe 

 

2. ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH 

MECHANICZNIE 

 
J96.1 Przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca  całodobowego, 

mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu przy pomocy respiratora  

Przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej metodą 

inwazyjną. 

Z99.1 Zależność od respiratora 

 

3. ZAKŁAD LECZNICZO-OPIEKUŃCZY DLA DOROSŁYCH  
 

Do zakładu leczniczo-opiekuńczego dla dorosłych może zostać przyjęty pacjent                         

z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń  

pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie 

wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie wg skali Bartel 

uzyskał 0-40 , w skali Glasgow do 8 pkt. 
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4. ZOL PSYCHIATRYCZNY  
 

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi  

F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe  

F30-F39 Zaburzenia nastroju (afektywne); 

F70-F79 Upośledzenie umysłowe  

 

5. ZESPÓŁ DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW 

WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE  

 

• Przewlekła niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej metodą 

inwazyjną 

• Przewlekła niewydolność oddechowa na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych 

wymagająca wentylacji mechanicznej metodą nieinwazyjną 

• Przewlekła niewydolność oddechowa z wyłączeniem chorób nerwowo-mięśniowych 

wymagająca wentylacji mechanicznej metodą nieinwazyjną 

 

6. PORADNIA LECZENIA ŻYWIENIOWEGO 

 

Żywienie dojelitowe -  świadczenie dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości 

podaży substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą 

naturalną, wymagają długotrwałego podawania diet przemysłowych w sposób inny niż 

drogą doustną.  Świadczenie to wykonywane jest zarówno w warunkach domowych jak                                   

i stacjonarnych, po uprzedniej kwalifikacji szpitalnej lub poradni leczenia żywieniowego. 

Najczęstsze wskazania: 

• Zaburzenia połykania  

• Niedrożność lub przetoka w górnym odcinku przewodu pokarmowego 

• Niedożywienie 

• Wyniszczenie. 

 


