
 

Stowarzyszenie „Nasza Nadzieja” 

Informacje dla osób niepełnosprawnych, przewlekle i obłożnie chorych  

oraz ich opiekunów 

Poniżej podajemy najważniejsze informacje o formach opieki i pomocy dla w/w osób.  

 

• Opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają 

systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w 

oddziałach lecznictwa stacjonarnego jest prowadzona przez Pielęgniarską Opiekę 

Długoterminową.  

Celem Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest zapewnienie świadczeń 

pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym.   

Zadaniem Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej jest:  

- pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym 

funkcjonowaniem w środowisku domowym,  

- świadczenie usług pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym. 

Opieka taka świadczona jest w ramach NFZ i jest bezpłatna. Mogą nią być objęci 

chorzy, którzy w skali Barthel nie przekroczyli 40 pkt. Skala Barthel określa stan 

fizyczny i psychiczny chorego.  

Na terenie miasta Mysłowice opieka taka świadczona jest przez: 

Beta Med. – tel. +48 502 188 662- informacji na temat opieki długoterminowej oraz 

wszystkich innych form opieki świadczonych przez Beta Med. udziela p. Grażyna 

Kurzeja – Kierownik działu organizacyjno – medycznego  

Silesia Med. – inf. pod nr te. +48 882 099 255  

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową oraz Kartę Oceny 

świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową 

domową wypisuje lekarz pierwszego kontaktu a druki są dostępne na stronie 

www.betamed.pl – zakładka: dokumenty. Świadczenia te nie mogą być jednocześnie 

łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego. 

• Chorzy, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie 

mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej – mogą korzystać z rehabilitacji w 

warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy. 

  

Rehabilitacją domową mogą być objęci chorzy do roku po udarach, do pół roku  

po operacjach ortopedycznych, amputacji kończyn, chorzy ze stwardnieniem 

rozsianym a także inni chorzy wg oceny lekarza rehabilitacji.  

Po otrzymaniu skierowania na rehabilitację od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

pacjent ustala w zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, 

termin wizyty i porady lekarza w domu, ilość zabiegów oraz termin wizyty 

fizjoterapeuty. 

Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi 80 dni zabiegowych w roku 

http://www.betamed.pl/


kalendarzowym. 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musi zostać zarejestrowane w zakładzie 

rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.  

Świadczenia te nie mogą być jednocześnie łączone ze świadczeniami realizowanymi 

w zakresie hospicjum domowego.  

 

Poniżej podajemy wykaz poradni rehabilitacyjnych świadczących opisane wyżej 

usługi na terenie miasta Mysłowice. 

• Kobra – Mysłowice, ul. Chrzanowska 10  

tel. 32 223 74 10;  32 223 74 11 

• Orto-Medic – Mysłowice, ul. Świerczyny 1  

tel. 32 223 41 73 

• Revita NZOZ – Mysłowice, ul. Franciszka Kawy 6  

tel. 32 317 76 90 

• ORO – Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy – Mysłowice, ul. Laryska 7  

tel. 32 316 01 60 

• SP ZOZ Szpital nr 2 – Mysłowice, ul. Bytomska 41  

tel. 32 318 33 48 

• Chorzy, szczególnie osoby starsze z różnymi schorzeniami, oprócz opieki lekarza 

rodzinnego i lekarzy specjalistów mogą korzystać z opieki lekarza geriatry, który 

kompleksowo ocenia stan zdrowia chorego i dobiera leki w zależności od potrzeb  

i predyspozycji pacjenta. W Mysłowicach w ramach NFZ działa Poradnia 

Geriatryczna: ul. Grunwaldzka 22; tel: 32 222 45 91 

• Osoby starsze i chore mogą poczynić starania o orzeczenie stopnia 

niepełnosprawności. Na podstawie ww orzeczenia można ubiegać się o różnego 

rodzaju dofinansowania w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON). 

Orzekaniem o niepełnosprawności na terenie Mysłowice zajmuje się Miejski Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności Mysłowice, ul. Brzezińska 21, tel. 32 223 85 85. 

Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania orzeczenia: 

• wniosek (wcześniej należy pobrać druk takiego wniosku), 

• zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego lub specjalisty, 

• dowód osobisty (do wglądu) oraz kserokopię dowodu osobistego  

(do potwierdzenia), 

• dokumentację medyczną oraz kserokopie tej dokumentacji ( do potwierdzenia). 

Realizacją zadań refundowanych z PFRON na terenie miasta Mysłowice zajmuje się  

i informacji udziela Sekcja ds. osób niepełnosprawnych – Mysłowice, ul Brzezińska 21, tel. 



(32) 223 8584.  

O możliwościach dofinansowania z PFRON decydują kryteria określone w informatorze 

wydanym przez MOPS Mysłowice. Aktualne druki wniosków potrzebne do uzyskania 

orzeczenia o niepełnosprawności oraz druki wniosków o dofinansowanie z PFRON dostępne 

są na stronie: www.mops.myslowice.bip.info.pl   

Ważniejsze telefony:  

 

Opieka nocna i świąteczna  

Przychodnia Bracka  

Mysłowice ul. Świerczyny 5 

Tel. 32 222 37 31 

 

Informacja medyczna: 32 7351600 

NFZ Biuro Działu Skarg i Wniosków 

Katowice, ul. Jankego 15a 

Tel.: 32 7350513; 32 7350545 

 

Rzecznik Praw Pacjenta 800 190 590 

(bezpłatna infolinia) 

 

Chorzy z chorobą nowotworową  

kontakty – Poradnia Paliatywna ( po otrzymaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu) 

Mysłowice, ul. Rynek 8B, tel. 32 222 35 13 

http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

