
 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila,  

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada  2011 r. 

 

 

WYKAZ STANOWISK WRAZ Z PRZYPISANĄ IM LICZBĄ 

ETATÓW 

1. Przedmiotowy wykaz nie zawiera stanowisk lekarzy, którzy zatrudnieni są 

wyłącznie w formie umów cywilno-prawnych. 

2. W Hospicjum Stacjonarnym występują następujące stanowiska pracy: 

1) Pielęgniarka oddziałowa (1); 

2) Pielęgniarka (9).  

 

3. W Hospicjum Domowym występują następujące stanowiska pracy: 

1) Koordynator (1); 

2) Pielęgniarka (7). 

 

4. Hospicjum Domowe dla Dzieci obsługiwane jest przez pracowników ze 

stanowisk wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2. 

 

5. W Dziale Fizjoterapii występują następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Działu Fizjoterapii (1); 

2) Fizjoterapeuta (3 ½ ); 

3) Masażysta (1). 

 

6. W Poradni Psychologicznej występują następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Poradni Psychologicznej (1); 

2) Psycholog (3). 

 

7. W Dziale Pobytu Dziennego występują następujące stanowiska pracy: 

1) Kierownik Działu Pobytu Dziennego (1); 

2) Pracownik obsługi (1). 

8. W Dziale Administracyjno-Technicznym występują następujące stanowiska 

pracy: 

1) Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego (1); 

2) Pracownik do spraw kadrowych (1); 

3) Pracownik do spraw administracyjnych (2); 

4) Statystyk medyczny – pielęgniarka (1); 

5) Pracownik do spraw płac (½); 

6) Pracownik obsługi (5); 



7) Kucharka (1); 

8) Pracownik techniczny - kierowca (3); 

9) Pracownik gospodarczy (1); 

10) Wychowawca i opiekun letniego wypoczynku dzieci  

     i młodzieży (1); 

 

9. Stanowiska wymienione w ust. 9 wraz z następującymi samodzielnymi 

stanowiskami pracy: 

 1) Sekretarka medyczna; 

 2) Kapelan, 

tworzą Pion administracyjny. 

 

10. W Dziale Księgowości występują następujące stanowiska pracy: 

1) Główny księgowy (3/4); 

2) Księgowy (1 ¼). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 

do Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila,  

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada  2011 r. 

 

 

 
CZAS PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ 

 

Poradnia Psychologiczna czynna jest: 

 

1) w poniedziałki – 9.00-19.30; 

2) we wtorki – 12.30-19.30; 

3) w środy – 13.00-20.00; 

4) w czwartki – 8.00-17.00; 

5) w piątki – 8.00-10.00 i 14.00-20.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila,  

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila 

w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 listopada  2011 r. 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………… 
                                  (Imię i nazwisko chorego lub opiekuna, uprawnionego do złożenia oświadczenia) 

 

wyrażam zgodę na przyjęcie mnie/chorego
1)

…………………………………..... 
                      (Imię i nazwisko chorego, jeżeli zgodę podpisuje opiekun prawny lub faktyczny chorego) 

 

do Hospicjum Stacjonarnego Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie 

Wielkopolskim i oświadczam, że jestem ubezpieczony/a i podlegam oddziałowi  

 

Narodowego Funduszu Zdrowia w………………………………………..……  . 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w systemach 

informatycznych świadczeniodawcy i płatnika. 

 

                        ……………………………………………………………... 
                                           (Data i podpis pacjenta, opiekuna prawnego lub faktycznego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

1) 
niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 5 

do Regulaminu organizacyjnego Hospicjum Św. Kamila,  

stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 

Dyrektora Hospicjum Św. Kamila 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………… 
                                  (Imię i nazwisko chorego lub opiekuna, uprawnionego do złożenia oświadczenia) 

 

wyrażam zgodę na przyjęcie mnie do Hospicjum Domowego Hospicjum Św. 

Kamila w Gorzowie Wielkopolskim i oświadczam, że akceptuję poniższe 

kryteria i zasady, stanowiące o objęciu mnie opieką przez zespół medyczny 

Hospicjum. 

 
I. Kryteria i zasady obowiązujące w opiece medycznej Hospicjum Domowego. 

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

2. Osoba zgłaszająca chorego do hospicjum przedstawia: 

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala, 

2) karty informacyjne, 

3) dowód osobisty oraz dowód ubezpieczania chorego. 

3. Pierwsza wizyta lekarska zostaje wyznaczona w dniu zgłoszenia, najpóźniej w dniu 

następnym. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Chory wyraża 

zgodę na objecie opieką przez hospicjum domowe. Jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia 

zgody, zgody tej udzieli opiekun prawny lub rodzina. Personel pielęgniarski nie świadczy 

tzw. opieki wyręczającej. 

4.  Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka 

potrzeba, wizyty te mogą być częstsze. 

5. Wizyty lekarskie odbywają się najmniej 2 razy w miesiącu.   

6. Chorym umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej. 

7. Chory lub opiekun informuje hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego ze szpitala. 

 

II. Warunki konieczne do prowadzenia opieki paliatywnej w domu. 

1. Choroba jest nieuleczalna. 

2. Leczenie specjalistyczne mające na celu wyleczenie choroby zostało zakończone. 

3. Chory pragnie być w domu. 

4. Rodzina chce, aby chory był w domu. 

5. Chory mieszka w rejonie działania hospicjum (nie dalej niż 30-35 km od siedziby 

Hospicjum Domowego). 

 

III. Chory może zostać wypisany z Hospicjum Domowego, jeżeli zajdzie któraś z 

poniższych okoliczności. 

1. Poprawa lub stabilizacja stanu zdrowia. Remisja w chorobie nowotworowej. Chory nie 

wymaga specjalistycznej opieki paliatywnej. 

3. Zmiana miejsca zamieszkania poza rejon działania Hospicjum Domowego. 



3. Chory zmienia decyzję co do zgody na postępowanie zaproponowane przez zespół 

medyczny Hospicjum, zawarte w Załączniku Nr 1 do niniejszego dokumentu. Zmiana decyzji 

chorego wyrażana jest na piśmie lub w ustnym oświadczeniu, z czego zespół medyczny 

sporządza notatkę służbową. 

4. Chory jest niezadowolony z opieki zespołu medycznego Hospicjum. (Hospicjum, pomimo 

wysiłków, nie może spełnić jego oczekiwań). 

 

 

…………………………………………………………………. 
 (Data i podpis  chorego lub opiekuna, uprawnionego do złożenia oświadczenia) 

 

 

 

...................................................................................................... 
                  (Data i czytelny podpis lekarza przyjmującego oświadczenie) 
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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………… 
(Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka do 18 roku życia, uprawnionego do złożenia 

oświadczenia) 
 

wyrażam zgodę na przyjęcie do Hospicjum Domowego Hospicjum Św. Kamila 

w Gorzowie Wielkopolskim dziecka 

 

…………………………………………………………………………………… 

                           (Imię i nazwisko dziecka, data i miejsce jego urodzenia) 

 

i oświadczam, że akceptuję poniższe kryteria i zasady, stanowiące o objęciu go 

opieką przez zespół medyczny Hospicjum. 

 
I. Kryteria i zasady obowiązujące w opiece medycznej Hospicjum Domowego dla  

Dzieci. 

1. Zespół domowej opieki paliatywnej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. 

2. Opiekun prawny, zgłaszający chore dziecko do opieki Hospicjum Domowego dla Dzieci, 

przedstawia: 

1) skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza ze szpitala; 

2) historię choroby (przebieg dotychczasowego leczenia); 

3) aktualne ubezpieczenie zdrowotne opiekuna prawnego (RMUA); 

4) dokument tożsamości (opiekuna prawnego). 

3. Decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz podczas pierwszej wizyty. Opiekun prawny dziecka 

wyraża zgodę na objecie opieką przez Hospicjum Domowe dla Dzieci.   

4. Personel pielęgniarski nie świadczy tzw. opieki wyręczającej. 

4.  Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu. Jeżeli zachodzi taka 

potrzeba, wizyty te mogą być częstsze. 

5. Wizyty lekarskie odbywają się najmniej 2 razy w miesiącu.   

6. Chorym umożliwia się bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej. 

7. Opiekun prawny dziecka informuje Hospicjum o każdym przyjęciu i wypisie chorego 

dziecka ze szpitala. 

 

       …………………………………………………………………. 
                         (Data i podpis opiekuna prawnego dziecka) 

 

 

       ...................................................................................................... 
                  (Data i czytelny podpis lekarza przyjmującego oświadczenie) 
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CENNIK  USŁUG  FIZJOTERAPEUTYCZNYCH 

 

1. ZABIEGI  FIZYKOTERAPEUTYCZNE 

 
Kod  Rodzaj zabiegu  Cena 

1 Diadynamik 5 zł 

2 Tens 5 zł 

3 Interdyn 5 zł 

4 Jonoforeza 6 zł 

5 Elektrostymulacja 6 zł 

6 Galwanizacja 6 zł 

7 Prądy Kotza 6 zł 

8 Sollux (filtr niebieski, filtr czerwony) 4 zł 

9 Laser skaner 7 zł 

10 Laser punktowy 10 zł 

11 Krioterapia miejscowa parami ciekłego azotu (jedna okolica ciała- 

ok. 3 min) 

10 zł 

12 Ultradźwięki, ultrafonoforeza 8 zł 

13 Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości  

(typu Terapuls) 

7 zł 

14 Impulsowe pole magnetczne niskiej częstotliwości (typu 

Magnetronik) 

7 zł 

 
 

 

2. ZABIEGI  KINEZYTERAPEUTYCZNE 

 

Kod  Rodzaj zabiegu Cena 

15  Ćwiczenia indywidualne pod nadzorem terapeuty 40 min. 
(czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, 

ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia przy użyciu przyborów, 

ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia izometryczne) 

20 zł 

16 Ćwiczenia indywidualne przy udziale terapeuty  30min. 

(ćwiczenia bierne, wspomagane, mobilizacje) 

25 zł 

17 Ćwiczenia indywidualne wg. metod neurofizjologicznych 40 

min. (PNF) 

30 zł 

18 Ćwiczenia indywidualne wg. metody (Mc Kenzie) 25 zł 

19 Inne formy usprawniania  do uzgodnienia (np. rower stacjonarny, 

rotor, stepper, inne) 

10-40 zł 

 

 
 



 

 

3. MASAŻ  LECZNICZY  SUCHY 

 

Kod  Rodzaj zabiegu Cena 

20 Masaż całego ciała (do 60 min.) 55 zł 

21 Masaż całego kręgosłupa (do 30 min.) 23 zł 

22 Masaż części kręgosłupa np. kark z obręczą barkową, odcinek 

szyjno-piersiowy, odcinek lędźwiowo-krzyżowy ( do 20 min.) 

18 zł 

23 Masaż części ciała np. twarz, kończyna górna, kończyna dolna, 

brzuch, pośladki, klatka piersiowa (do 15 min.) 

15 zł 

24 Masaż limfatyczny kończyny (do 45 min.) 45 zł 

 


