
 

 

Świadczenia w  ramach wizyt domowych obejmują: 

o łagodzenie objawów towarzyszących postępującej chorobie  

i stosowanemu leczeniu /chemioterapia, radioterapia, zabiegi 

operacyjne/,  w tym leczenie bólu, 

o opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną, 

o rehabilitację  w zakresie możliwości chorego, 

o bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i pomocniczego, 

o opcjonalnie opiekę duchową. 

 
 Wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane 

w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej 

•  I. Osoby dorosłe Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia wg ICD-10 

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

• C00-D48 Nowotwory 

• G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego 

• G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy 

• G35 Stwardnienie rozsiane 

• I42-I43 Kardiomiopatia 

• J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej 

• L89 Owrzodzenie odleżynowe 

 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu pacjenta: 

o skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniające 

rozpoznanie zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 12.06.2018* 

o kserokopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia 

(dokumentację z dotychczasowego leczenia,  leczenia onkologicznego, 

wynik histopatologiczny) 

o dowód osobisty, 

o dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (legitymacja emeryta-

rencisty, NIP zakładu pracy lub inne zaświadczenie) 

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie:                                             

783 203 004 lub 33 819 87 62 

 

 

 

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej 

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II  
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Miłość mi wszystko wyjaśniła,  

Miłość wszystko rozwiązała - 

Dlatego uwielbiam tę Miłość, 

Gdziekolwiek by przebywała. 

 

(…) 

Więc, w takiej ciszy ukryty ja - liść, 

Oswobodzony od wiatru, 

Już się nie troskam o żaden z upadających dni, 

Gdy wiem, że wszystkie upadną. 

 

 

 

 

Wybrzeża pełne ciszy - Miłość mi wszystko wyjaśniła, św. Jan Paweł II      

Bielsko-Biała, 01.12.2019 r. 

Szanowni Państwo! 

 

Pragniemy wyrazić podziękowanie naszym Pacjentom  

za zaufanie, Rodzinom i Opiekunom chorych za świadectwo 

miłości wobec swoich bliskich i wyrozumiałość, Personelowi 

Medycznemu za życzliwość i podjętą współpracę. 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia  

oraz zbliżający się Nowy Rok 2020 składamy serdeczne 

życzenia, aby każdy dzień przywracał nadzieję, Chorym 

przynosił zdrowie i ulgę w cierpieniu, Rodzinom niezbędne siły,  

a Osieroconym ukojenie i pocieszenie. 

 Dołożymy wszelkich starań, aby kolejny rok był 

wypełniony aktywnym towarzyszeniem oraz wsparciem  

w trudnych zmaganiach z chorobą. 

 

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej  

Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej  

 

Dane kontaktowe:   

43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 17, tel.783 203 004 lub 33 819 87 62 


