Увага!
Інформація для біженців з України.
Відповімо на питання, які стосуються лікування в нашoмy госпіталі.
Інформація українською мовою для осіб, які не мають польського опікуна.

За номером телефону 724 228 452
Якщо є опікун, який володіє польською мовою
звертатися за номером телефону:
48/332 47 18
Інформація надається щоденно в годинах з 8.00-19.00

INFORMACJA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
BEZ POLSKIEGO OPIEKUNA

POD NUMEREM TELEFONU: 724 228 452
ODPOWIEMY NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZASAD LECZENIA W NASZYM SZPITALU

JEŚLI MASZ POLSKIEGO OPIEKUNA PROSIMY,
ŻEBY ZADZWONIŁ POD NR TE:. 48/332 47 18

INFORMACJA CZYNNA CODZIENNIE W GODZ. 8.00-19.00

Незалежний Воєводський Публічний Комплекс Психіатричних Закладів Охорони Здоров'я імені
Доктора Барбари Божим (Barbary Borzym) в Радомі, вул. Крихновицька 1 (Krychnowicka 1) – це
психіатрична лікарня, послугами якої можуть скористатися громадяни України, які мають
документ виданий Прикордонною службою Республіки Польща, або відбиток штампа
Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування на території
Республіки Польща та перетину кордону після 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовим
конфліктом на території України.
Лікарня надає стаціонарну та амбулаторну допомогу згідно умови з Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Лікарня надає медичні послуги в умовах стаціонару за напрямками:
●
●
●

●
●

діагностика та лікування осіб з психічними розладами, зокрема психотичними розладами осіб
старше 18 років.
лікування людей з підтвердженими нервовими розладами що пов’язані зі стресом та з їх
соматичними проявами,
лікування осіб з алкогольно-абстинентними синдромами в закресі діагностики синдромів
залежності та їх ускладнень: психіатричних, соматичних, неврологічних; детоксикації та
психологічної підтримки.
лікування алкогольної залежності,
неврологічна реабілітація.

Наші пацієнти також можуть скористатися послугами спеціалістів в:
●
●
●

Клініці психічного здоров’я для дорослих.
Неврологічній клініці
Клініці терапії від алкогольної та інших узалежнень

Правила прийому до стаціонарних палат - Психіатричні відділення, Психосоматичні відділення,
Відділення лікування невротичних розладів, Відділення розладів особистості та харчування,
Відділення алкогольно-абстинентного синдрому (детоксикація), Відділення алкогольної
залежності:

Контакти для прийому до стаціонарних палат:
Диспетчер: 48 332-45-00
Приймальне відділення: 48 332-47-18
При поступленні в стаціонар хворий повинен мати:
●

●

Направлення до психіатричної лікарні, яке видається лікарем на підставі попереднього
особистого огляду пацієнта (в день огляду). Його термін дії закінчується через 14 днів (термін
дії направлення продовжується на час очікування госпіталізації, якщо пацієнт звернувся до
лікарні протягом 14 днів після видачі направлення):
У невідкладних випадках пацієнт з психічними розладами може бути госпіталізований до
психіатричної лікарні (Психіатричні відділення та відділення лікування алкогольного
абстинентного синдрому – детоксикація) без направлення, після особистого огляду лікарем
приймального відділення.

Правила прийому в поліклініку:
Поліклінічне відділення психічного здоров’я - 48 331-19-19
При візиті до поліклініки:
●
●

Консультація психіатра відбувається без направлення.
Для консультації психолога та психотерапевта потрібне направлення від лікаря

Клініка алкогольної терапії та співзалежності 48 363-19-93
При візиті до поліклініки:
●

Направлення не потрібне, стосується людей, залежних від алкоголю, наркотичних та
психотропних речовин, в закресі лікування узалежнення.

Поліклініка неврологічна - 48 331-19-19
При візиті до поліклініки:
●
●

Необхідне направлення видане лікарем першого контакту (POZ) або іншим лікарем, який надає
послуги за договором з Національним фондом охорони здоров’я ( NFZ ).
Якщо медична послуга не може бути надана пацієнту в день візиту, його записують до «Списку
очікування».

Samodzielny Wojewódzki

Publiczny Zespół

Zakładów

Psychiatrycznej Opieki

Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1 jest szpitalem
psychiatrycznym, z którego usług mogą skorzystać obywatele Ukrainy posiadający
zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży
Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP
po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium Ukrainy.
Szpital posiada podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym
Funduszem Zdrowia w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej.
Szpital realizuje świadczenia medyczne w opiece stacjonarnej w zakresie:
•

diagnostyki i leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności
psychotycznymi powyżej 18 roku życia,

•

leczenia osób, u których stwierdzono zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod
postacią somatyczną,

•

leczenia osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi w zakresie diagnostyki
uzależnienia

i

powikłań

psychiatrycznych,

somatycznych,

neurologicznych,

detoksykacji oraz psychoedukacji.
•

terapii uzależnienia od alkoholu,

•

rehabilitacji neurologicznej.

Nasi Pacjenci mogą skorzystać z porad specjalistycznych udzielanych, m.in. w:
•

Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych

•

Poradni Neurologicznej

•

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Zasady przyjęć do Oddziałów stacjonarnych –

Oddziały psychiatryczne, Oddział

Psychosomatyczny, Odział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i
Odżywiania, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjny),
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu:

Kontakt w celu przyjęcia do oddziałów stacjonarnych:
Centrala: 48 332-45-00
Izba Przyjęć: 48 332-47-18
Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać :
•

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego, które wydawane jest przez lekarza na
podstawie uprzedniego osobistego zbadania pacjenta, w dniu badania, a jego ważność
wygasa po upływie 14 dni (ważność skierowania przedłuża oczekiwanie na przyjęcie,
jeżeli wpis na listę nastąpi do 14 dni po wystawieniu skierowania);

•

W nagłych przypadkach pacjent z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęty do
szpitala psychiatrycznego (Oddziały Psychiatryczne i Oddział leczenia Alkoholowych
Zespołów Abstynencyjnych - detoksykacyjny) bez skierowania, po uprzednim
osobistym zbadaniu go przez lekarza izby przyjęć.

Zasady przyjęć do Poradni:
Poradnia Zdrowia Psychicznego – 48 331-19-19
Przy przyjęciu do Poradni pacjent powinien posiadać :
•

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania.

•

Skierowanie wymagane jest od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do psychologa i
psychoterapeuty/terapeuty.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 48 363-19-93
Przy przyjęciu do Poradni pacjent powinien posiadać :
•

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie – uprawnienie dotyczy
osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych
– w zakresie leczenia odwykowego.

Poradnia Neurologiczna – 48 331-19-19
Przy przyjęciu do Poradni pacjent powinien posiadać :
•

Skierowanie do poradni neurologicznej może wystawić lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.

•

Jeżeli świadczenie medyczne nie może być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia,
wówczas zostaje wpisany na „Listę oczekujących”.

