____________________dnia___________ r.
Pieczątka podmiotu kierującego
z numerem umowy z Oddziałem NFZ

SKIEROWANIE DO ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO
SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE
Imię i nazwisko ____________________________________________________________________________
Adres ____________________________________________________________________________________
(kod –miejscowość, ulica, numer domu, mieszkania)

Data urodzenia ____________________ PESEL ___________________________ Tel.__________________
Rozpoznanie ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________kod ICD 10 _____________________
Choroby współistniejące _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Wydolność układu krążeniowo-oddechowego ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Pobierane leki _____________________________________________________________________________
LOKOMOCJA
Sprawna
Leżący
Wózek inwal.
Balkonik
Kule
Laska/inne
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
SAMOOBSŁUGA
Pełna
TAK
NIE

Toaleta
TAK
NIE

Jedzenie
TAK
NIE

Pobyty w Oddziale Rehabilitacji w Trzciance
TAK
NIE

Ubieranie
TAK
NIE

Jeśli TAK, to ile razy?

Potrzeby fizjolog.
TAK
NIE

Data ostatniego pobytu

______________________________________
VERTE!
Podpis i pieczątka lekarza kierującego
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pieczątka jednostki, numer umowy z NFZ

Trzcianka, dnia _____________________
INFORMACJA DLA LEKARZA KIEUJĄCEGO

Data zgłoszenia się ze skierowaniem __________________________________
Termin przyjęcia w oddział rehabilitacyjny _____________________________
Imię i nazwisko pacjenta_____________________________________________________________________
Data urodzenia _______________________________ Pesel ________________________________________
Przyczyna ewentualnej odmowy/zalecenia ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________
Podpis i pieczątka kierownika oddziału
D/03/01/03/2012

UWAGA!
Przy przyjęciu pacjent powinien posiadać:
1) dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, tj.
a) dla osoby zatrudnionej:
− legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,
− druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz druk ZUS RMUA,
b) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
− druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie
zdrowotne,
c) dla emerytów i rencistów:
− legitymację emeryta lub rencisty albo odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca
d) dla osoby bezrobotnej:
− aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
e) dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
− dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia
wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA lub ZUS RMUA + ZUS ZCZA),
− legitymację rodzinną z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z aktualną
datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS.
Dokument potwierdzający prawo do świadczeń, za wyjątkiem legitymacji emeryta, zaświadczenia z urzędu
pracy, ważny jest przez 30 dni.
2) karty informacyjne, karty konsultacji specjalistycznych, zdjęcia rtg, badania dodatkowe,
3) dowód osobisty, NIP pracodawcy.

