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I.

Informacje o Programie
Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji
Urząd Miasta Nowego Sącza/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w 2016r. otrzymał dotację od Wojewody Małopolskiego na realizację Programu
pod nazwą „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji” w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Realizacja Programu zakłada utworzenie systemu wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji (na terenie Miasta Nowego Sącza) dzięki nawiązaniu
współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami pomocy społecznej i placówkami służby zdrowia (w tym szpitalem), zapewnienie osobom starszym, które nie mogą
liczyć na pomoc najbliższych członków rodziny, odpowiednich form wsparcia w miejscu zamieszkania, jak również wypracowanie innowacyjnych rozwiązań,
które przyczynią się do poprawy sytuacji tej grupy odbiorców w środowisku zamieszkania.
Osoby starsze opuszczające oddział szpitalny często borykają się z wieloma trudnościami wynikającymi z braku możliwości samodzielnego funkcjonowania,
tj. problemy z dotarciem do domu oraz na wizyty kontrolne, trudności z samodzielnym przygotowaniem posiłków, robieniem zakupów, porządków domowych,
zmianą opatrunków, zażywaniem leków, stosowaniem się do zaleceń lekarskich i innych. Wymagają wsparcia w procesie leczenia, przemieszczaniu się, dostępie
do informacji, usług opiekuńczych, często też niezbędne staje się wsparcie finansowe z uwagi na niskie świadczenia emerytalne, które nie wystarczają
na zabezpieczenie podstawowych potrzeb oraz pokrycie wysokich kosztów leczenia.
Działania realizowane w ramach Programu:
• promocja Programu w środowisku lokalnym w celu skutecznego dotarcia do potencjalnych odbiorców oraz uwrażliwienia opinii publicznej
na potrzeby osób starszych (plakaty, ulotki, materiały promocyjne, informacje medialne i inne),
• opracowanie i upowszechnienie broszury informacyjnej/poradnika dla osób starszych zawierającego niezbędne informacje o ofertach, usługach
i uprawnieniach przysługujących osobom starszym z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i innych,
• zapewnienie osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, takich jak: specjalistyczne usługi
opiekuńcze, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne,
• zapewnienie osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w celu zapewnienia
wsparcia w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
• zapewnienie osobom w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji pomocy finansowej w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów leczenia, dojazdy do placówek służby zdrowia, zakup lub wypożyczenie sprzętu ortopedycznego
i rehabilitacyjnego i inne,
• organizacja szkoleń dla osób w wieku 60+ oraz członków ich rodzin, mających na celu wzrost wiedzy na temat występujących schorzeń,
sprawowania właściwej opieki nad osobą leżącą, itp.
• dystrybucja tzw. „Kopert życia” (zawierających najistotniejsze informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, a także numery
telefonu do bliskich i nazwisko lekarza prowadzącego) wśród osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Nowego
Sącza, przydatnych służbom ratowniczym w sytuacjach zagrożeń życia,
•

organizacja spotkań informacyjnych oraz spotkań partnerskich mających na celu skuteczną realizację Programu.

Realizacja działań zaplanowanych w ramach Programu ma na celu podtrzymanie lub poprawę możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
oraz zapewnienie niezbędnej opieki osobom starszym na terenie Miasta Nowego Sącza.
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II.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – wsparcie osób starszych na terenie
Miasta Nowego Sącza
Siedziba i dane kontaktowe Ośrodka:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 36 23, 18 444 36 24, fax: 18 443 52 39
e-mail: mops@nowysacz.pl, mopsns@op.pl
strona: www.mopsnowysacz.pl
Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek-piątek: 7.00 – 15.00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu jest jednostką budżetową Miasta Nowego Sącza i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone
przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. z 2016., poz. 930).

a. Cele działalności Ośrodka:
• Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości.
• Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających
godności człowieka.
•

Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

b. Zadania Ośrodka:
•

przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

•

praca socjalna,

•

prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,

•

analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

•

realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

•

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowania potrzeb.

Ośrodek wykonuje zadania dodatkowe w zakresie:
•

przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,

•

prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłacania zaliczki alimentacyjnej,

•

przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów.
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RODZAJE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ, O KTÓRE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY STARSZE:
c. Świadczenia pieniężne:
• ZASIŁEK STAŁY - jest przyznawany w formie okresowego świadczenia pieniężnego i przysługuje:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy /stopień niepełnosprawności
umiarkowany lub znaczny/, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 634zł, z tym że kwota zasiłku
stałego nie może być wyższa niż 604zł.
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 514zł.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30zł miesięcznie.
• ZASIŁEK OKRESOWY – jest przyznawany w formie okresowego świadczenia pieniężnego i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek okresowy ustala
się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby.
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1)

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej /634zł/ a dochodem tej osoby,

2)

kryterium dochodowym rodziny /514zł x liczba osób w rodzinie/ a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł.
• ZASIŁEK CELOWY – jest przyznawany w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży itp. pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego /634zł dla osoby
samotnie gospodarującej, 514zł dla osoby w rodzinie/.
Niezależnie od dochodu zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, klęski
ekologicznej i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:
1) SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY – w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej /634zł/
lub rodziny /514zł na osobę/ i nie podlega zwrotowi.
2)

Zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Zakres udzielanych świadczeń w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych uzależniony jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
•

osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,

•

osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,

•

rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
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Liczba osób w rodzinie

Kryterium dochodowe dla rodziny

2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób
8 osób
itd.

1028zł
1542zł
2056zł
2570zł
3084zł
3598zł
4112zł
...

*Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata i mogą ulec zmianie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
*Do dochodu nie wlicza się również: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

d. Świadczenia niepieniężne:
• PRACA SOCJALNA – jest to interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Praca socjalna prowadzona z osobami i rodzinami ma na celu rozwinięcie lub wzmocnienie ich aktywności i samodzielności życiowej. W pracy socjalnej
wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
• SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – składka na ubezpieczenie zdrowotne może być opłacana ze środków pomocy społecznej osobie która,
nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz: pobiera zasiłek stały, pobiera świadczenie pielęgnacyjne, jest bezdomna
i została objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, pobiera dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka lub utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
Ponadto do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie (czyli bezpłatnie,
tak jak osoby ubezpieczone) mają prawo osoby inne niż ubezpieczone posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, określone w przepisach o pomocy społecznej. Dokumentem potwierdzającym to
uprawnienie jest decyzja administracyjna wydana przez właściwy organ. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych ze środków publicznych poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego i następuje na wniosek zainteresowanego,
a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej złożony niezwłocznie po udzieleniu
świadczenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie w/w decyzji przysługuje przez okres 90 dni. Jeżeli istnieje konieczność dalszego
leczenia, dłuższego niż 90 dni – może zostać wydana kolejna decyzja. Świadczeniodawcy NFZ realizują świadczenia na rzecz osób nieubezpieczonych
legitymujących się w/w decyzją. Decyzja wygasa gdy osoba zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym lub nastąpi zmiana jej sytuacji finansowej.
• SKŁADKI NA UBEZPIECZNIE SPOŁECZNE - za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek
pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku
z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.
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Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad w/w osobami, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie
wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. Szczegółowe zasady dot. przyznawania i opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne określa ustawa o pomocy społecznej.
• PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia
społecznego, ochrony praw lokatorów i inne. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo
rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
• INTERWENCJA KRYZYSOWA - stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej
specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego. W sytuacjach uzasadnionych udziela się
również schronienia w odpowiedniej placówce na okres do 3 miesięcy.
• SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE - osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego
pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni, albo schronisku dla osób bezdomnych.
Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać
osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych
właściwości oraz pory roku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.
• USŁUGI OPIEKUŃCZE - osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych w zakresie podstawowym lub specjalistycznych usług opiekuńczych /w tym dla osób zaburzonych
psychicznie/. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym: przygotowanie lub dostarczenie
posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków i in., czynności gospodarcze tj. sprzątanie, pranie, robienie zakupów, i in. czynności organizacyjne tj. ustalanie
wizyt lekarskich, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w regulowaniu bieżących opłat, zgłaszanie niezbędnych napraw, i in. opieka higieniczna, w tym
mycie ciała, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstaniu odleżyn lub odparzeń, zmiana bielizny i in. oraz w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, kulturalnych, rekreacyjnych i in.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje usługi opiekuńcze
w zakresie podstawowym jw. oraz pielęgnację obejmująca np. w uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, stosowanie okładów lub kompresów,
podawanie leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru, pomoc w dostępie do
świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków
w aptece, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc
w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych i inne.
Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie zlecenia lekarskiego przedstawionego przez osobę ubiegającą się o przyznanie tej formy pomocy lub
członka jej rodziny.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności za świadczone
usługi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i załączonej dokumentacji.
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W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Ośrodka może odstąpić w całości lub części od pobierania odpłatności za świadczone usługi zgodnie z uchwałą
rady gminy określającą szczegółowe warunki przyznawania usług opiekuńczych, warunki odpłatności za usługi oraz tryb ich pobierania jak również
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
• POMOC I USŁUGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje
prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Osobę wymagającą całodobowej opieki kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania
osoby kierowanej,/chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej/, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie
w domu pomocy społecznej.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla
tej osoby (MOPS w Nowym Sączu wydaje decyzje dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza) w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących
oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku
wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z zawartą umową z gminą:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego /1092zł/ osoby samotnie
gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego /1542zł/ na osobę
w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne
powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
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3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.
Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż
przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została
przywrócona.

e. Dokumentacja niezbędna do przyznania świadczeń z pomocy społecznej:
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w miejscu
zamieszkania osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej.
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:
1)

dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2)

skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

3)

zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
5) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego
świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
(odcinek, zaświadczenie z ZUS i in.);
6)

zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o:
a.

wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

b.

składki na ubezpieczenie zdrowotne;

c.

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego;

d.

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej
zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części
finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
8) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania,
wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku
aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
9)

zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
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10) w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zwierającego informacje o wysokości:
a.

przychodu;

b.

kosztów uzyskania przychodu;

c.

różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

d.
dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach gdy podatnik łączy przychody z działalności
gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
e.

odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,

f.

należnego podatku,

g.

odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

11) w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne - zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania oraz dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
12) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
13) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą;
14) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu; w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
a.

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

b.
kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,/kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych
miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony/;
15) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, z podaniem okresu,
za który uzyskano ten dochód;
16) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
17) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
18) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
19) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne,
oraz o okresach nieskładkowych;
20) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
21) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do
pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
22) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
23) oświadczenia o stanie majątkowym, zaświadczenia o stanie majątkowym z urzędu gminy;
24) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
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W sprawach o przyznanie świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej należy kontaktować się z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu obsługującego teren miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

f. Świadczenia rodzinne
Do zadań dodatkowych Ośrodka należy wypłata świadczeń na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 1456/ w tym m.in. wypłata następujących świadczeń:
• ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – zasiłek przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie
niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1)

Niepełnosprawnemu dziecku.

2)

Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3)

Osobie, która ukończyła 75 lat.

4)
Także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153zł/mies. bez względu na dochód osoby/rodziny.
• SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz.U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej /od 01.01.2015r. dodano: nie podejmuje zatrudnienia lub pracy zarobkowej/ w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 764zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1)

Osoba sprawująca opiekę:
a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d. legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2)
Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym
domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej
opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
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3)

Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4) Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Zapis obowiązuje do 31.12.2016r.
5) Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. Zapis obowiązuje do 31.12.2016r.
Od dnia 01.01.2017r. obowiązuje zapis w brzmieniu „ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie
powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna”.
6) Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba,
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla
opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci
podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017r.

g. Dodatek mieszkaniowy
Podstawa prawna; ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71 poz. 734 z póź.zm./
•

DODATEK MIESZKANIOWY przysługuje:
1)

Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych.

2)

Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

3)
Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
samodzielnych lokali mieszkalnych.
4)

Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.

5)

Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
/1544,88zł brutto/ i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym /1100,20zł brutto/, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
* W marcu 2017r. wys. kryterium może ulec zmianie w związku z planowaną waloryzacją rent i emerytur.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę
członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1)

35 m² - dla 1 osoby pow. normatywna zw. o 30% 45,50 m²

2)

40 m² - dla 2 osób pow. normatywna zw. o 30% 52,00 m²

3)

45 m² - dla 3 osób pow. normatywna zw. o 30% 58,50 m²

4)

55 m² - dla 4 osób pow. normatywna zw. o 30% 71,50 m²

5)

65 m² - dla 5 osób pow. normatywna zw. o 30 % 84,50 m²

6)

70 m² - dla 6 osób pow. normatywna zw. o 30% 91,00 m²
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Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m².
Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba
niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatkowo osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i które mają zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym na dostawę energii elektrycznej
przysługuje dodatek energetyczny.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla gospodarstwa domowego:
1)

prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,29 zł/miesiąc,

2)

składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,68 zł/miesiąc,

3)

składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,81 zł/miesiąc.
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III.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba i dane kontaktowe Zespołu:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 83 63 fax: 18 441 83 63
e-mail: zonns@op.pl
Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek-piątek: 7.00 – 15.00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997r., Nr 123, poz.
776 z póź.zm./
Zespół orzeka do celów pozarentowych oraz wydaje orzeczenia do ulg i uprawnień. Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać m.in. z następujących form pomocy
bądź uprawnień:
•

korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych na podstawie odrębnych przepisów,

•

w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, terapii zajęciowej,

•

korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe,

•

uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez Zespół orzeczenia o niepełnosprawności,
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje Kartę Parkingową oraz Legitymację Osoby Niepełnosprawnej uprawniającą
do ulg w komunikacji miejskiej, PKP, wstępu do obiektów użyteczności publicznej.
Dokumenty, które są wymagane przy ubieganiu się o ustalenie stopnia niepełnosprawności przez osoby powyżej 16 roku życia:
1) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przy składaniu którego wymagany będzie do wglądu dowód osobisty wnioskodawcy.
W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową prosimy o dołączenie kserokopii dowodu osobistego.
Wnioskodawca posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie
orzeczenia, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Termin nie dotyczy przypadków wynikających z pogorszenia stanu
zdrowia.
2) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez lekarza, pod którego opieką
znajduje się osoba ubiegająca się o orzeczenie.
3) W przypadku zaocznego orzekania – zaświadczenie lekarskie o niemożliwości przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu długotrwałej choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo.
4)

Ocena psychologiczna - dla osób, które korzystają z porad psychologa.

5) Kopia aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności
/karty informacyjne leczenia szpitalnego, sanatoryjnego, kartoteki lekarskie/ - uwierzytelnione przez placówki służby zdrowia.
Formularze wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i inne można otrzymać w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy
ul. Żywieckiej 13 w pokoju nr 1 i 2 /parter/, bądź pobrać ze strony internetowej www.nowysacz.pl, dostępne w zakładce: KATALOG USŁUG – UMNS – Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej.
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IV.

Wydział ds. Integracji i Rynku Pracy
Siedziba i dane kontaktowe Wydziału:
Wydział ds. Integracji i Rynku Pracy
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 449 13 50, 18 441 91 27
e-mail: urzad@nowysacz.pl
Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
Wydział ds. Integracji i Rynku Pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza realizuje m.in. zadania związane z udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym i ich
środowiskom w wielu obszarach m.in.:
•

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

• dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
•

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

•

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się,

•

dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych wynikających z niepełnosprawności.

Formularze do wniosków o udzielenie dofinansowania można otrzymać w siedzibie Wydziału ds. Integracji i Rynku Pracy, przy ul. Żywieckiej 13 w pokoju nr 4
/parter/, bądź pobrać ze strony internetowej www.nowysacz.pl dostępne w zakładce: KATALOG USŁUG – UMNS Wydział ds. Integracji i Rynku Pracy, bądź na stronie
www.przyjaznyportal.info w zakładce: KATALOG USŁUG.
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V.

Opieka nad osobami starszymi w systemie opieki zdrowotnej

OPIEKA INSTYTUCJONALNA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ:
• ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY - podstawowym celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły
ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już
dalszej hospitalizacji. Do zakładów opiekuńczo-leczniczych przyjmowani są pacjenci na podstawie wniosku lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, którzy w ocenie
wg skali Barthel (skala wg, której NFZ dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta w celu określania poziomu finansowania gwarantowanych świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej) uzyskali od 0 do 40 punktów. Czas pobytu pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest
uzależniony od jego stanu zdrowia (NFZ zaprzestaje finansowania pobytu pacjenta w zakładzie z chwilą przekroczenia 40 pkt w skali Barthel).
• PORADNIE I HOSPICJA - pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia jest zapewniana opieka paliatywna,
która obejmuje swym zakresem przede wszystkim: zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych, pielęgnację, łagodzenie cierpień psychicznych
oraz duchowych. Opiekę paliatywną prowadzą: poradnie medycyny paliatywnej, oddziały medycyny paliatywnej, hospicja stacjonarne i hospicja domowe.
• Poradnie i oddziały medycyny paliatywnej przeznaczone są dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie
przyczynowe, potrzebują natomiast leczenia przeciwbólowego i wsparcia.
• Hospicjum stacjonarne - jest przeznaczone głównie dla pacjentów, którzy ze względu na ciężki przebieg nowotworu wymagają stałej
specjalistycznej opieki medycznej. Ten rodzaj opieki może być stosowany również wobec osób samotnych. Do hospicjum stacjonarnego pacjenci
kierowani są przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
• Hospicjum domowe - chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania powinni zostać przekazani do hospicjum
domowego, w którym zespół hospicyjny współpracując z rodziną roztacza opiekę nad chorym w jego domu (zwykle w sytuacji, gdy jest on już wypisany
ze szpitala, po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę, które można było przeprowadzić z medycznego punktu widzenia). Hospicja domowe zajmują
się również wypożyczaniem specjalistycznego sprzętu, szkoleniem rodziny w pielęgnacji i postępowaniu z chorym.
• PROFILOWANE ODDZIAŁY SZPITALNE:
a) oddział geriatryczny – na oddziale sprawowana jest całodobowa opieka medyczna nad chorym po 65 roku życia. Oddziały geriatryczne zajmują się
profilaktyką, rozpoznawaniem, leczeniem oraz rehabilitacją schorzeń występujących w wieku podeszłym. Celem pobytu na oddziale geriatrycznym jest
przywrócenie hospitalizowanej osobie stanu zdrowia w określonym czasie pobytu. W sytuacji, kiedy ze względu na nieuleczalność choroby, nie jest to
możliwe, podniesienie jej stanu funkcjonalo-czynnościowego na wyższy poziom, spowolnienie rozwoju przewlekłych procesów chorobowych oraz
zapobieganie ich zaostrzeniu;
b) oddział dla przewlekle chorych - zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską nad pacjentami, którzy nie wymagają już intensywnego leczenia,
natomiast ich stan zdrowia nie pozwala na wypis do domu. Jeśli pobyt pacjenta przedłuża się ponad 30 dni, zwykle rozważa się przeniesienie pacjenta do
zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego;
c) oddział medycyny paliatywnej - świadczy wszechstronną, całodobową opiekę nad pacjentami cierpiącymi na nieuleczalne choroby. Najczęściej są to
pacjenci z chorobą nowotworową, znajdujący się w terminalnym okresie życia. Celem pobytu na tych oddziałach jest poprawa jakości życia chorych i ich
rodzin poprzez: zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacja, wsparcie psychiczne i duchowe chorego jak również
jego najbliższych oraz stwarzanie godnych warunków w ostatnim etapie życia chorego;
d) oddział psychogeriatryczny - zabezpiecza leczenie pacjentów po 60-tym roku życia, z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych, schizofrenii,
zaburzeń urojeniowych, zespołów otępiennych, psychoz organicznych, organicznych zaburzeń nastroju oraz zaburzeń afektywnych. Pacjenci przebywają
na oddziale nie dłużej niż 12 tygodni. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, a także opiekę psychologa, terapeuty zajęciowego,
fizjoterapeuty oraz konsultanta.
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OPIEKA DOMOWA W SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ:
• PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W DOMU PACJENTA - opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu
lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy
z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową, obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem
w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. Czas objęcia chorego tą formą opieki jest uzależniony od jego stanu zdrowia. W przypadku,
gdy pacjent uzyska więcej niż 40 punktów wg skali Barthel NFZ nie finansuje dalszej opieki. Warunkiem objęcia chorego długoterminową opieką pielęgniarską jest
wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wniosek lekarza oddziału szpitalnego prowadzącego pacjenta, po zakończonym procesie leczenia w warunkach
szpitalnych oraz kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej oraz konieczność wykonania przynajmniej jednego
z wymienionych powyżej świadczeń pielęgniarskich.
• OPIEKA NAD PACJENTEM WENTYLOWANYM MECHANICZNIE - opieka sprawowana nad osobami obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową,
wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheotomijną) bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne
ustniki, maski) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach
intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. Pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuje: świadczenia lekarskie
i pielęgniarskie w zakresie wentylacji domowej; świadczenia rehabilitacyjne oraz zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię
oddechową w warunkach domowych.
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VI.

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy oraz poprawę jakości
życia.
Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału
dziennego oraz stacjonarnych.
Na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy
świadczeń skierowanie może wystawić tylko lekarz specjalista.
• REHABILITACJA W WARUNKACH AMBULATORYNYCH - skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia,
w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu udzielania
świadczeń, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
• REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH - skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane,
bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.
Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej,
która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).
Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.
• REHABILITACJA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM - rehabilitacja w trybie dziennym może być świadczona w ośrodku rehabilitacji dziennej lub na oddziale
dziennym w szpitalach, centrach medycznych i przychodniach. Jest ona przeznaczona osobom, które nie są w stanie korzystać z zabiegów w przychodni
(czyli w warunkach ambulatoryjnych), ale też nie wymagają całodobowej rehabilitacji.
Skierowanie na rehabilitację w ośrodku lub oddziale dziennym wystawia lekarz specjalista lub lekarz rodzinny, ale tylko w przypadkach nagłego
zaostrzenia choroby. W zależności od tego jaki interesuje nas rodzaj rehabilitacji w ośrodku lub oddziale dziennym – ogólnoustrojowy, pulmonologiczny,
neurologiczny czy kardiologiczny skierowanie na ten typ rehabilitacji musi pochodzić od właściwego lekarza specjalisty mającego podpisaną umowę z NFZ.
• REHABILITACJA W WARUNKACH STACJONARNYCH - rehabilitacja lecznicza w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy oprócz
rehabilitacji wymagają też całodobowej opieki pielęgniarek i lekarzy.
Skierowanie na rehabilitację stacjonarną wystawia lekarz specjalista. W zależności od tego, jaki interesuje nas rodzaj rehabilitacji stacjonarnej – ogólnoustrojowy,
neurologiczny, pulmonologiczny czy kardiologiczny – skierowanie na ten typ rehabilitacji musi pochodzić od właściwego lekarza specjalisty mającego podpisaną
umowę z NFZ.
Skierowanie na rehabilitacje stacjonarną w ramach NFZ jest na ogół ważne 30 dni. Wszystko zależy jednak od tego, jaki jest rodzaj urazu czy faza choroby.
O trybie przyjęcia na rehabilitację stacjonarną decyduje lekarz specjalista. Pacjent może zostać skierowany w trybie pilnym na tego typu rehabilitację lub być
przyjęty w zależności od kolejek oczekujących danej placówki stacjonarnej.
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VII.

Transport sanitarny

• TRANSPORT SANITARNY PAŃSTWOWEGO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - obejmuje karetki pogotowia ratunkowego realizujące zadania związane
bezpośrednio z ratowaniem życia w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
Zespół karetki przyjeżdża na miejsce wezwania, zaopatruje chorego udzielając mu pierwszej pomocy, w razie potrzeby zawozi chorego do najbliższego w danym
zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego albo lekarza koordynatora medycznego.
Karetki pogotowia ratunkowego nie mogą być używane do innych celów niż ratunkowe.
Świadczenia pogotowia ratunkowego są bezpłatne, nawet jeśli wezwanie karetki okazało się nieuzasadnione.
Karetka Pogotowia Ratunkowego służy do transportowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Pogotowie należy wezwać także wtedy, gdy w pobliżu
miejsca zdarzenia znajduje się szpital. Może się bowiem okazać, że chory będzie wymagać specjalistycznej pomocy, której pobliski szpital nie będzie w stanie udzielić.
Po odebraniu zgłoszenia (telefon 999 lub 112) i przeprowadzeniu wywiadu, dyspozytor pogotowia ocenia sytuację oraz decyduje, czy i który zespół ratownictwa
medycznego wysłać.
• TRANSPORT SANITARNY BEZPŁATNY - pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego),
przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we
właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania
świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala), z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia
lub życia - w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe;
2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub
kontynuacji leczenia).
W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu
sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
• TRANSPORT SANITARNY FINANSOWANY W 40% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu
publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przejazd środkami transportu
sanitarnego jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1)

chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)

chorób nowotworowych,

3)

chorób oczu,

4)

chorób przemiany materii,

5)

chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)

chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)

chorób układu krążenia,
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8)

chorób układu moczowo-płciowego,

9)

chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.
Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz ubezpieczenia zdrowotnego dokonując wpisu w dokumentacji medycznej oraz dokumentacji prowadzonej
na potrzeby podmiotów zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz wydaje zlecenie na przewóz.
Powyższe oznacza, że transport sanitarny zostanie sfinansowany w 40% ze środków publicznych przy jednoczesnym spełnieniu trzech warunków:
1)

zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,

2) uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego
dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
3)

o ile osoba ta cierpi na jedną z wyżej wymienionych chorób.

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie,
tam i z powrotem, jest odpłatny.
• TRANSPORT SANITARNY DALEKI W POZ - świadczenie realizowane w sytuacjach, gdy występuje konieczność przewozu pacjenta na odległość przekraczającą
„tam i z powrotem" 120 km łącznie. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej konsultuje merytorycznie i ustala zasadność realizacji wniosków pacjentów, którzy są
na jego aktywnej liście. Lekarz POZ wskazuje realizatora transportu.
Z transportu dalekiego w POZ można korzystać w następujących sytuacjach:
a. Powrót pacjenta z nieplanowanego leczenia poza granicami kraju.
1) Gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia w momencie
uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania. Transport przysługuje od granicy Polski
do miejsca zamieszkania pacjenta.
2) Gdy z przyczyn losowych pacjent korzystał ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu poza granicami kraju, jego stan zdrowia pozwala
na uzyskanie wypisu, nie ma medycznych przeciwwskazań do transportu sanitarnego realizowanego przez POZ, a pacjent wymaga kontynuacji
leczenia w kraju. Transport jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta zakładu opieki
zdrowotnej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
W sytuacji 1) i 2) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uzasadnieniem, sporządzone w języku polskim, przygotowane przez zagraniczny szpital,
w którym udzielono świadczeń zdrowotnych.
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b. Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.
1) Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką danego specjalisty (poradni
specjalistycznej), a jego ogólny stan zdrowia nie pozwala na samodzielny dojazd do najbliższej poradni położonej w odległości od miejsca
zamieszkania przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km. Transport jest realizowany od miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego
świadczeniodawcy, który udziela świadczeń w danym zakresie, i z powrotem; w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej.
2) Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi pacjent korzysta z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych,
realizowanych jedynie przez niektóre poradnie, odległość do poradni z miejsca zamieszkania pacjenta w sumie przekracza tam i z powrotem 120 km,
a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Dotyczy odpowiednio procedur kwalifikacji wstępnej pacjentów do
świadczeń wysokospecjalistycznych, realizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych. Transport przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy
wskazanego na skierowaniu na transport sanitarny i z powrotem.
W sytuacji 3) i 4) do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z uzasadnieniem, z poradni specjalistycznej, która ma wykonać świadczenie.
Wnioskowanie o transport sanitarny daleki:
1.

O transport sanitarny daleki może wystąpić pacjent, członek jego rodziny lub opiekun prawny.

2.

Wniosek potwierdza lekarz POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, wskazując na wniosku, kto ma transport zrealizować.

3.

Wniosek należy złożyć w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.

4.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uzasadnieniem:
a.

od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, do którego pacjent jest kierowany,

b.
w przypadku pacjenta przebywającego poza granicami kraju: od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych poza
granicami kraju.
5.

Wniosek wraz z zaświadczeniem należy złożyć w Oddziale najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę transportu.

6.

Wnioski są rozpatrywane niezwłocznie, o ile spełniają warunki i zostały poprawnie wypełnione.

7. Dyrektor Oddziału NFZ, po rozpatrzeniu wniosku, wydaje pisemną zgodę na transport w ramach usługi transportu dalekiego w POZ lub odmawia
zgody na transport daleki w POZ.
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VIII. Dane kontaktowe

a. Telefony alarmowe
Pogotowie ratunkowe: 999 lub 112
Straż Pożarna: 998 lub 112
Policja: 997 lub 112
Straż Miejska: 986 lub 18 443 70 54, 18 443 75 84
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 18 443 57 02, 18 448 66 81, 698 679 580
Pogotowie gazowe: 992, 18 449 95 12
Pogotowie energetyczne: 991, 18 414 57 00
Pogotowie ciepłownicze (MPEC): 18 443 53 83
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 18 443 86 43
Numer 112 jest jednolitym numerem obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:
•

pożary,

•

wypadki drogowe,

•

kradzieże,

•

włamania,

•

w przypadku użycia przemocy,

•

nagłe omdlenia i utrata świadomości,

•

poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,

•

przypadki porażenia prądem,

•

rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,

•

inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Jak dzwonić na 112? Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:
• miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem
(bez zakłóceń),
• jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub
inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,
• po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie
zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
•

krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,

• wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do
miejsca zdarzenia,
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•

udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,

•

wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,

•

nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

•

jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,

• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się
ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.
Czego możesz spodziewać się dzwoniąc na „112”?
•

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”?
•

zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,

•

wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,

• poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne
wskazanie lokalizacji,
•

jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować,
kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu
uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.
Kiedy nie dzwonić na 112?
Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:
•

zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,

•

w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,

•

w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,

•

w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),

•

w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,

•

w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

•

w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,

•

w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,

•

w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,

•

w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować
natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!
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b. Przychodnie i szpitale NFZ
Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej
ANTIDOTUM SP. Z O.O.
PORADNIA LEKARSKA POZ
ul. Broniewskiego 3a, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 55 85, 18 521 17 01, 18 441 56 76

NZOZ "REMEDIUM" SP. Z O.O.
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 66 90, 18 444 66 94

"PRAXIS" SP. Z O.O. PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI POZ
ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 09 10

CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" SP. Z O.O.
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
Aleje Stefana Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 06

NZŚUP PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ - RODZINNEJ
ul. Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 16 99

SPZOZ MSW W KRAKOWIE
GABINET LEKARZA POZ
ul. Żółkiewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 57 84

CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" SP. Z O.O.
PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ
Aleje Stefana Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 06

NZOZ JEDYNKA S.C.
PORADNIA(GABINET) LEKARZA POZ
ul. Jana Matejki 14, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 414 95 12

SPZOZ MSW W KRAKOWIE
GABINET PIELĘGNIARKI POZ
ul. Żółkiewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 57 81

NZOZ "OPTI-MED"
PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO
ul.29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 95 01

ZOZ USŁUGI PIELĘGNIARSKI S.C.
GABINET PIELĘGNIARKI POZ
ul. Jana Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 508 349 780

NZOZ "FEMINA" PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI POZ
ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 504 186 217

NZOZ "HIPOKRATES" S.J.
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. Kazimierza Wielkiego 9A, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 85 30

NZOZ "PROMED" S.C. PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ - RODZINNEJ
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 25 58

NZOZ "MEDEA" S.J.
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 84 08

NZUP "STRZYKAWKA" S.C. PORADNIA
(GABINET) PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ RODZINNEJ
ul. Jana Matejki 14, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 71 29

NZOZ "MEDEA" S.J. PORADNIA (GABINET)
PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ - RODZINNEJ
ul. Szujskiego 6, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 84 08

"PRAXIS" SP. Z O.O.
PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ
ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 09 10
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Przychodnie specjalistyczne
"ARTMED" SP. Z O.O.
ul. Barska 63/1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 549 14 25

CENTRUM MEDYCZNE "PROMED" S.C.
ul. Nawojowska 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 49 29

NZOZ DIAGMED SP. Z O.O.
ul. Lwowska 20, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 78 94

PORADNIA REHABILITACYJNA
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
OTOLARYNGOLOGICZNA DLA DZIECI,
NEFROLOGICZNA, ENDOKRYNOLOGICZNA

"CENTERMED" SP. Z O.O.
ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 90 99
PORADNIA NEUROLOGICZNA, CHIRURGII
URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
CHIRURGII OGÓLNEJ, PULMONOLOGICZNA,
DERMATOLOGICZNA, DIABETOLOGICZNA,
DIETETYCZNA, ENDOKRYNOLOGICZNA,
HEPATOLOGICZNA, KARDIOLOGICZNA,
LARYNGOLOGICZNA, MEDYCYNY PRACY,
OKULISTYCZNA, PULMUNOLOGICZNA,
REUMATOLOGICZNA, UROLOGICZNA,

CENTRUM REHABILITACJI "IMPRIMIS"
ul. Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 796 121 414
PRACOWNIA FIZJOTERAPII

CENTRUM REHABILITACJI TUKAN
ul. Bolesława Prusa 127 G, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 07 33, 18 447 05 35
PORADNIA REHABILITACYJNA
PRACOWNIA FIZJOTERAPII
PORADNIA NEUROLOGICZNA

NZOZ "MEDYK" W BARCICACH
ul. Długosza 9, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 00 60
OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ
KARDIOLOGICZNEJ I OGÓLNOUSTROJOWEJ,
PORADNIA REHABILITACYJNA, PRACOWNIA
FIZJOTERAPII

NZOZ „NOVUM”
ul. Sienkiewicza 40, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 606 906 403
PORADNIA GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA

CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" SP. Z O.O.
Aleje Stefana Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 06
PORADNIA DERMATOLOGICZNA, REHABILITACYJNA,DZIAŁ
(PRACOWNIA) FIZJOTERAPII, PORADNIA MEDYCYNY
SPORTOWEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
WAD POSTAWY, OKULISTYCZNA, ZDROWIA PSYCHICZNEGO,
PSYCHOLOGICZNA, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
CHIRURGII OGÓLNEJ, OTOLARYNGOLOGICZNA,
UROLOGICZNA, KARDIOLOGICZNA, ALERGOLOGICZNA,
DIABETOLOGICZNA, ORTOPEDYCZNA, REUMATOLOGICZNA

CENTRUM MEDYCZNE "KELLES"
ul. Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 67 47
ONKOLOGICZNA, ENDOKRYNOLOGICZNA, REHABILITACYJNA,
ZDROWIA PSYCHICZNEGO, REUMATOLOGICZNA,
ORTOPEDYCZNA, DERMATOLOGICZNA, CHORÓB
METABOLICZNYCH, INTERNISTYCZNA, LECZENIA NERWIC,
MADYCYNY PRACY, NEUROLOGICZNA

CENTRUM MEDYCZNE "PROMED" S.C.
ul. Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 16 92

IPL - GRAŻYNA OLECH-ŚWIERZYŃSKA
ul. 1 Brygady 83, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 664 306 014
PORADNIA KARDIOLOGICZNA

NZOZ "REMEDIUM" SP. Z O.O.
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 02 60
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

KARDIMED
ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 33 92
SPECJALISTYCZNA PORADNIA
KARDIOLOGICZNO-INTERNISTYCZNA

MEDIKOR III SP.Z O.O.
ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 72 52
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
CHIRURGII OGÓLNEJ, OKULISTYCZNA,
LECZENIA ZEZA

NZOZ ALMEDICA
ul. Nawojowska 292, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 99 64
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, CHIRURGII
OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ, CHIRURGII NACZYNIOOWEJ,
ENDOKRYNOLOGICZNA, NEFROLOGICZNA, HEMATOLOGICZNA,
DIETETYCZNA, PSYCHOLOGICZNA I PSYCHIATRYCZNA,
UROLOGICZNA

NZOZ "REMEDIUM" SP. Z O.O.
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 44 36
PORADNIA KARDIOLOGICZNA, NEUROLOGICZNA,
OKULISTYCZNA, ALERGOLOGICZNA, KARDIOLOGICZNA
DLA DZIECI, LECZENIA ZEZA, OKULISTYCZNA DLA
DZIECI, NEUROLOGICZNA DLA DZIECI,
DERMATOLOGICZNA, ENDOKRYNOLOGICZNA,
LOGOPEDYCZNA, OSTEOPOROZY, ONKOLOGICZNA,
OTOLARYNGOLOGICZNA, PSYCHIATRYCZNA,
PSYCHOLOGICZNA, REUMATOLOGICZNA,
REHABILITACYJNA

NZOZ SPECJALISTYCZNA PRYWATNA
PORADNIA "MEDICO-DENT"
Plac Dąbrowskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 49 79
PORADNIA NEUROLOGICZNA, STOMATOLOGICZNA,
PROTETYCZNA
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NZOZ "UROMED"
ul. Kochanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 37 37
PORADNIA DIABETOLOGICZNA, UROLOGICZNA,
ENDOKRYNOLOGICZNA, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC,
ALERGOLOGICZNA, PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA
DZIECI, DERMATOLOGICZNA, DIABETOLOGICZNA DLA DZIECI

NZOZ CENTRUM REHABILITACJI "NEUROKINEZIS" S.C.
ul. Wiśniowieckiego 28, 33-330 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 74 84
PRACOWNIA FIZJOTERAPII

NZOZ CENTRUM REHABILITACJI "NEUROKINEZIS" S.C.
ul. 1 Brygady 4, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 222 53 08
PORADNIA REHABILITACYJNA

NZOZ "MEDYK" S.C.
ul. Długosza 46, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 31 21
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

NZOZ "OPTI-MED"
ul. 29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 51 20
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
NEUROLOGICZNA

NZOZ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA
ul. 1 Brygady 93, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 74 44
PORADNIA ALERGOLOGICZNA

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
ul. Żółkiewskiego 23, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 73 11 Telefon: 697 072 676

SPZOZ - SZPITAL IM.DR. J. DIETLA W KRYNICY
ZDROJU
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 02 87

PORADNIA LOGOPEDYCZNA
PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA

PORADNIA PSYCHOLOGII ZDROWIA I TRZEŹWOŚCI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

"PRAXIS" SP. Z O.O.
ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 09 10

SPZOZ - SZPITAL IM.DR. J. DIETLA W KRYNICY
ZDROJU
ul. Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 472 02 87

PORADNIA REHABILITACYJNA DZIAŁ (PRACOWNIA)
FIZJOTERAPII

PRYWATNA POLIKLINIKA
SPECJALISTYCZNA "ZDROWIE"
ul. Śniadeckich 4, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 81 58
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
PULMUNOLOGICZNA, ALERGOLOGICZNA,
LARYNGOLOGICZNA, CHIRURGICZNO-ONKOLOGICZNA I
TRAUMATOLOGICZNA, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGICZNA,
GINEKOLOGICZNA, GASTROLOGICZNA, OGÓLNA I
DZIECIĘCA, KARDIOLOGICZNA, NEFROLOGICZNA,
NEUROLOGICZNA, OKULISTYCZNA, STOMATOLOGICZNA

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA INTER-OPTICA S.C.
ul. Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 448 83 72

OSTEODEX CENTRUM
WIELOSPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 51 62

SCM "NOVO-MED" MACIEJ JURKIEWICZ
ul. Żółkiewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 12 22
PORADNIA ALERGOLOGICZNA, CHIRURGII OGÓLNEJ,
CHORÓB NACZYŃ, DERMATOLOGICZNA,
ENDOKRYNOLOGICZNA, KARDIOLOGICZNA,
LOGOPEDYCZNA, NEFROLOGICZNA,
NEUROCHIRURGICZNA, NEUROLOGICZNA,
ORTOPEDYCZNA, OTOLARYNGOLOGICZNA,
PEDIATRYCZNA, PROKTOLOGICZNA,
REUMATOLOGICZNA, PRACOWNIA USG I DOPPLERA

SPECJALMED SP. Z O.O.
ul. Piotra Skargi 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 12 271 09 36 Telefon: 12 271 09 00
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

PORADNIA OKULISTYCZNA

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
"SŁYSZĘ" SP. Z O.O.
ul. Nawojowska 29, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 05 20
PORADNIA AUDIOLOGICZNA

ORTOMED
ul. Kochanowskiego 15, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 10 60
PORADNIA ONKOLOGICZNA

ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

SPZOZ MSW W KRAKOWIE
ul. Żółkiewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 57 81
PORADNIA OKULISTYCZNA, ENDOKRYNOLOGICZNA,
CHIRURGICZNA, UROLOGICZNA, ZDROWIA
PSYCHICZNEGO,LARYNGOLOGICZNA, NEUROLOGICZNA,
REUMATOLOGICZNA, ALERGOLOGICZNA, USPRAWNIANIA
LECZNICZEGO, DIABETOLOGICZNA, GINEKOLOGICZNA,
CHORÓB PŁUC

PORADNIA OKULISTYCZNA
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SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA
ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 88 77
PORADNIA HEMATOLOGICZNA, KARDIOLOGICZNA,
ONKOLOGICZNA, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ,
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
RADIOTERAPII

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA
ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
Aleje Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 88 77
PORADNIA NEFROLOGICZNA, REUMATOLOGICZNA,
CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGICZNA DLA DZIECI,
NEUROLOGICZNA, OTOLARYNGOLOGICZNA, ZDROWIA
PSYCHICZNEGO, ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY,
PORADNIA PULMONOLOGICZNA, PRELUKSACYJNA
PORADNIA ALERGOLOGICZNA, DIABETOLOGICZNA

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
ul. K. Wielkiego 4, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 78 14

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 88 77

CENTRUM REHABILITACJI TUKAN ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W ŁABOWEJ
ul. Łabowa 284, 33-336 Łabowa
Telefon: 18 534 02 00

PORADNIA REHABILITACYJNA, PRACOWNIA FIZJOTERAPII
AMBULATORYJNEJ

ODDZIAŁ: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEUROLOGICZNY,
ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII,
PEDIATRYCZNY, NEONATOLOGICZNY Z INTENSYWNĄ
TERAPIĄ, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY, CHIRURGII
OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ, CHIRURGICZNY DLA DZIECI,
CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
OTOLARYNGOLOGICZNY, UROLOGICZNY, PULMONOLOGII,
PSYCHIATRYCZNY, INTERNISTYCZNO-KARDIOLOGICZNY,
HEMATOLOGICZNY, ONKOLOGII KLINICZNEJ, GINEKOLOGII
ONKOLOGICZNEJ, CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ,
RADIOTERAPII, PORADNIA HEMATOLOGICZNA, PORADNIA
ONKOLOGICZNA

FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM HOSPICJUM
STACJONARNE
ul. Stróże 622, 33-331 Stróże
Telefon: 18 535 17 75

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
Plac Kuźnice 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 88 77
PORADNIA ZABURZEŃ I WAD ROZWOJOWYCH DZIECI,
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

"TWOJE ZDROWIE" - LEKARZE SPECJALIŚCI SP. Z O.O.
ul. Małeckiego 5, 33-300 Nowy Sącz
PORADNIA OKULISTYCZNA, CHIRURGICZNA, CHORÓB NACZYŃ

"TWOJE ZDROWIE" - LEKARZE SPECJALIŚCI SP. Z O.O.
ul. Żółkiewskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 26 50
PORADNIA CHIRURGICZNA, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA,
INTERNISTYCZNA, KARDIOLOGICZNA, CHIRURGII
NACZYNIOWEJ, UROLOGICZNA, URAZOWO-ORTOPEDYCZNA,
OKULISTYYCZNA, CHORÓB NACZYŃ, ODDZIAŁ/ZESPÓŁ
CHIRURGII JEDNEGO DNIA

Szpitale i opieka całodobowa –
m. Nowy Sącz
CENTRUM REHABILITACJI TUKAN ODDZIAŁ
REHABILITACYJNY
ul. Bolesława Prusa 127 G, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 07 33 Telefon: 18 447 05 35

INTERCARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ KARDIOLOGII
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 74 91

OSTEODEX CENTRUM
WIELOSPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.
ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 51 62

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH
"SĄDECKIE HOSPICJUM" HOSPICJUM
STACJONARNE
ul. Nawojowska 155a, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 601 930 809

"TWOJE ZDROWIE" - LEKARZE SPECJALIŚCI SP.
Z O.O. ODDZIAŁ/ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO
DNIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ,
CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OKULISTYKI
ul. Żółkiewskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 26 50

Szpitale i opieka całodobowa – powiat
nowosądecki
20 WOJSKOWY SZPITAL
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SPZOZ
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
ul. Świdzińskiego 4, 33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: 18 414 62 11

CENTRUM REHABILITACJI TUKAN
STACJONARNY ODDZIAŁ REHABILITACJI
NEUROLOGICZNEJ ŁABOWA
ul. Łabowa 284, 33-336 Łabowa
Telefon: 18 449 07 33
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FUNDACJA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM ODDZ. NR 1 CENTRUM
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE IM. OJCA
PIO - REHABILITACJA CHORYCH NA
STWARDNIENIE ROZSIANE
ul. Stróże 735, 33-331 Stróże
Telefon: 18 535 15 70

SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW
W KRYNICY-ZDROJU ODDZIAŁ
REHABILITACYJNY
ul. Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: 18 471 28 51

SPZOZ - SZPITAL IM.DR. JÓZEFA DIETLA
W KRYNICY ZDROJU
ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: 18 473 21 00
ODDZIAŁ: CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ,
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH,
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY, PEDIATRII I
NOWORODKÓW

Leczenie w warunkach domowych
CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" SP. Z O.O.
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
Aleje Stefana Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 06

MEDI KOMPLEKS SP. Z O.O.
PIELĘGNIARSKA DOMOWA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA
ul. Stanisława Żółkiewskiego 10, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 509 713 269

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE EV-MED EWA SKWAREK
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
ul. Długosza 22, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 608 067 646

NZOZ "PROMED" S.C. PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
ŚRODOWISKOWYCH PIELĘGNIARSKA OPIEKA
DŁUGOTERMINOWA
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 25 58

"PRAXIS" SP. Z O.O. HOSPICJUM DOMOWE
ul. św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 09 10

SPECJALMED SP. Z O.O. HOSPICJUM DOMOWE
ul. Piotra Skargi 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 12 271 09 36 Telefon: 12 271 09 00

"TWOJE ZDROWIE" - LEKARZE SPECJALIŚCI SP. Z
O.O. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA
ul. Żółkiewskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 26 50

Badania diagnostyczne
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA BIELECKI I GUZ S.J. NZOZ
DIAGNOSIS - NOWY SĄCZ
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 12 02
PRACOWNIA ENDOSKOPII
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA
ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 88 77

APTEKA
Aleje Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 76 20

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NZOZ "OPTI-MED"
ul. 29 Listopada 14 d, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 51 20

"APTEKA API-LEK"
ul. Jagiellońska 21, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 32 24

c. Apteki

APTEKA BIOS
ul. Marcinkowicka 46, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 02 44

APTEKA
ul. Śniadeckich 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 48 44

APTEKA CEF@RM 36,6
ul. Jana Długosza 22, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 21 55

APTEKA
ul. Broniewskiego 14, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 53 65

APTEKA CEF@RM 36,6
ul. Stanisława Żółkiewskiego 10, 33-300
Nowy Sącz
Telefon: 18 444 48 02

APTEKA
ul. Gorzkowska 32, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 448 05 75

APTEKA
ul. Rynek 30, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 82 92

APTEKA
ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 16 92

APTEKA
ul. Nawojowska 1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 52 53

26

APTEKA CEF@RM 36,6
ul. Lwowska 27, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 39 16

APTEKA CEF@RM 36,6
ul. Lwowska 68, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 184 413 260

APTEKA CURATE
ul. Poniatowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 60 70

APTEKA DBAM O ZDROWIE
Plac Dąbrowskiego1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 37 64

APTEKA DBAM O ZDROWIE
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 07 30

APTEKA NOVA-PHARM
ul. Lwowska 107, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 17 17

APTEKA Z UŚMIECHEM
ul. Jana Sobieskiego 14a/1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 07 33

APTEKA EW -KO
ul. Tarnowska 169, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 16 10

APTEKA "POD BIAŁYM ORŁEM"
ul. Tadeusza Kościuszki 26, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 21 44

APTEKA Z UŚMIECHEM
Aleje Stefana Batorego 46, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 11 00

APTEKA GALICJA
ul. Lwowska 35/1, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 547 16 20

APTEKA "POD SIÓDEMKĄ" S.J.
ul. Grodzka 7, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 76 15

" ARNICA "
ul. Józefa Konrada Korzeniowskiego 9,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 87 58

APTEKA GOŁĄBKOWICE
ul. Wł. Beliny - Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 545 55 55

APTEKA PRZY ARMII KRAJOWEJ
ul. Armii Krajowej 15, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 17 11

APTEKA KB PHARMA
ul. Długosza 45, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 68 06

APTEKA "PRZY MOŚCIE"
ul. Lwowska 17, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 25 14

APTEKA "NA DĄBRÓWCE"
ul. Korczaka 32, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 47 95

APTEKA SŁONECZNA
ul. Józefa Poniatowskiego 12, 33-300 Nowy Sącz

APTEKA NA GORZKOWIE
ul. Freislera 4A, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 89 96

APTEKA NA WESTERPLATTE
ul. Batalionów Chłopskich 33, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 449 17 11

APTEKA NOVA-PHARM
ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 785 205 030

APTEKA SŁONECZNA
Al. Wolności 37A, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 38 30

"APTEKA VADEMECUM BLISKO I ....."
Aleje Stefana Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 603 330 557

APTEKA ZDROJOWA S.C.
ul. Zdrojowa 19, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 52 41
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COSMEDICA
ul. Węgierska 170/41, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 540 87 12

"SŁONECZKO"
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 22,
33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 18

"SŁONECZKO"
ul. Papieska 39, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 445 23 48

"SUPER-PHARM APTEKA"
ul. Lwowska 80, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 531 46 31

d. Punkty zaopatrzenia w wyroby medyczne
"ACS SŁUCHMED” SP. Z O.O.
Aleje Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 300 03 02 Telefon: 733 870 065

AKSON SP. Z O.O., S.K.
ul. św. Ducha 9, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 87 27

"ALIVE" SKLEP MEDYCZNY AGNIESZKA KOZIEŁ
ul. Batorego 75, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 62 64

AMPLIFON POLAND SP. Z O.O.
ul. Grodzka 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 531 00 30

APTEKA ARNICA S.C.
B.KOŁEK, SZ. KOŁEK, I.PRZEDWOJSKA -KOŁEK
ul. Korzeniowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 87 58

APTEKA S.C. A. HALCZYŃSKA, M. SMALEC
ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 16 92

ART-ORTO A. CHOWANIEC
ul. Lwowska 153, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 18 48

AUDIOFON SP. Z O.O., S.K.
ul. Długosza 23, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 471 95 32

EDEMI S.C. A. EDELMULLER, J. MICHALIK
ul. Lwowska 107, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 17 17

"LEKCITO" SP. Z O.O.
ul. Papieska 39, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 445 23 48

"ELBA" ZIĘCINA-KASIECZKA S.J.
ul. gen. S. Grota-Roweckiego 22, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 00 18

"LEKCITO" SP. Z O.O.
ul. Jagiellońska 21, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 32 34

ESKULAP SKLEP MEDYCZNY S.C. A. D.
MOSTENIEC
ul. Długosza 37, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 24 99

LIFE CARE GL+ SP. Z O.O.
ul. Rynek 22, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 17 58

"EW-KO" E. BUCHALSKA- KONIOR
ul. Tarnowska 169, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 441 16 10

MARMED SPÓŁKA JAWNA STĘPIEŃ,
KRASOWSKI
ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 17 58

"EW-KO" E. BUCHALSKA-KONIOR
ul. J. Freislera 4a, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 60 20

MED-GALICJA S.A.
al. Wolności 6, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 338 639 033

GCF SP. Z O.O.
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 07 30

NOVA - PHARM SP. Z O.O.
ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 665 116 429

GEERS AKUSTYKA SŁUCHU SP. Z O.O.
ul. Hoffmanowej 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 54 74

NOVA - PHARM SP. Z O.O.
ul. Lwowska 107, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 17 17

GLOBMED M. BOGACZYK
ul. Długosza 43/G, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 511 742 653

OPTIMEDIC W. PODOLAK
ul. Żółkiewskiego 21A, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 262 30 27

KAMED + K. KAFLIŃSKA
ul. Śniadeckich 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 542 63 59

ORTOTECH R. TRACZ
ul. Śniadeckich 12, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 606 999 813

PUH "OPTYK" B.CIESIELKA
Al. Wolności 49, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 262 51 19
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
ul. Żółkiewskiego 23, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 440 73 11

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU I FABRYKACJI
ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH "POFAM-POZNAŃ" SP. Z O.O.
ul. Długosza 44/3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 29 38

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO SURSUM CORDA
ul. Zakościelna 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 540 40 40 , Telefon: 501 316 271

e. Domy Pomocy Społecznej –
Nowy Sącz

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO CEFARM-KRAKÓW S.A.
ul. Batorego 81, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 71 77

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA INTER-OPTICA S.C.
A. OPOKA, M. LIGĘZA
ul. Jana Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 448 83 72

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA "SŁYSZĘ" SP. Z O.O.
ul. Nawojowska 29, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 502 667 784

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 93 04

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Nawojowska 155, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 99 55, 18 443 49 96

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Emilii Plater 20, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 77 48, 18 443 60 44

Powiat nowosądecki
ZAKŁAD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY M. WALCZYK
ul. Rynek 12, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 442 32 34

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Zielona 26, 33-370 Muszyna
Telefon: 18 471 40 14, 18 471 87 14

ZAKŁAD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY M. WALCZYK
ul. Mikołaja Kopernika 5, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 444 45 11

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Zbyszyce 12, 33-318 Gródek n/Dunajcem
Telefon: 18 443 25 33, 18 443 22 69

ZAKŁAD OPTYCZNY
INŻ. A. JOBS-REPELEWICZ
ul. Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 63 34

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Klęczany 169, 33-394 Klęczany
Telefon: 18 443 37 57, 18 443 39 77

ZAKŁAD OPTYCZNY J. OBRZUT
ul. Batorego 77/pok.103, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: 18 443 57 17
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU
UL. ŻYWIECKA 13, 33-300 NOWY SĄCZ
TEL. 18 444 36 23, 18 444 36 24, FAX: 18 443 52 39
E-MAIL: MOPS@NOWYSACZ.PL, MOPSNS@OP.PL
STRONA: WWW.MOPSNOWYSACZ.PL
GODZINY PRACY OŚRODKA:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 – 16.00
WTOREK-PIĄTEK: 7.00 – 15.00

Program „Nowosądecki system wsparcia osób w wieku 60+ po przebytej hospitalizacji”
współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego

