Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Zespół Opieki Medycznej „DOMOWY SZPITAL”
21-500 Biała Podlaska, ul. Spółdzielcza 5, tel. 83 414 76 30

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej z myślą o pacjentach dotkniętych chorobą przewlekłą i wymagających stałej opieki specjalistycznej wyodrębnił w swojej strukturze Zespół Opieki Medycznej „DOMOWY SZPITAL”. Znajduje
się on w pięknym, nowoczesnym obiekcie, otoczonym zielenią
i wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę medyczną.
Zapewniamy w nim domową atmosferę i wysokiej jakości opiekę medyczną. Budzi to uznanie wśród naszych pacjentów i ich
bliskich.

Do Państwa kierujemy zaproszenie do współpracy.
Oferujemy Państwa pacjentom miejsce
w „Domowym Szpitalu”, a tym samym wszystko
co najlepsze.
Wszelkie informacje na temat współpracy
oraz warunków przyjęcia pacjenta do Hospicjum
Stacjonarnego uzyskacie Państwo pod numerem
tel. (83) 414 76 30.
PERSONEL DOMOWEGO SZPITALA
W Domowym Szpitalu pracują lekarze specjaliści i pielęgniarki
z wieloletnim doświadczeniem, psycholog świetnie przygotowany i realizujący się w zawodzie, fizjoterapeuci systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje oraz opiekunowie medyczni
z doświadczeniem w pracy z osobami wymagającymi pobytu
w Hospicjum Stacjonarnym. Każdego dnia naszym pacjentom
niesiemy pomoc, tworząc przy tym ciepłą, rodzinną atmosferę. Traktujemy ich indywidualnie, gdyż każdy z nich jest dla nas
wyjątkowy.
W BUDYNKU DOMOWEGO SZPITALA ZNAJDUJE SIĘ m.in.:
• 28 jasnych, przestronnych pokoi, każdy z łazienką,
• klimatyczne pokoje dzienne,
• stylowe, bardzo przytulne jadalnie,

•
•

sale rehabilitacyjne z wyposażeniem nowej generacji,
dwu i trzyosobowe pokoje, każdy z łazienką liczące łącznie
35 miejsc.
Każde pomieszczenie zaaranżowane zostało z uwagą, by zapewnić pacjentom możliwie najbardziej domowe warunki.

DO HOSPICJUM STACJONARNEGO PRZYJMUJEMY:
pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe a są
to m. in. nowotwory, owrzodzenia odleżynowe, kardiomiopatie,
następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego czy układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ
nerwowy.
W HOSPICJUM STACJONARNYM ZAPEWNIAMY:
• specjalistyczną opiekę lekarską;
• specjalistyczną opiekę pielęgniarską;
• leczenie farmakologiczne, a w szczególności leczenie bólu;
• rehabilitację;
• opiekę psychologiczną nad chorym i jego rodziną;
• współpracujemy ze stowarzyszeniem „SZANSA DOMOWY
SZPITAL” , które organizuje różne akcje skierowane dla naszych pacjentów np. „Kwiatek na dzień matki” czy „Podziel
się książką”. Organizowane są także imprezy okolicznościowe z okazji świąt np. wspólne śpiewanie kolęd. Współpracujemy także z okolicznymi szkołami które chętnie wystawiają przygotowane przez siebie koncerty czy inscenizacje.
Warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej jest przedstawienie
skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego.
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