
ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH W PORADNI HOSPICJUM DOMOWYM 

W Hospicjum Domowym w oparciu o zatrudnioną kadrę medyczną, posiadany sprzęt i aparaturę 
medyczną oraz dostępne konsultacje i badania, udziela się świadczeń zdrowotnych zgodnych z 
aktualną wiedzą i obowiązującymi standardami medycznymi.  

Hospicjum Domowe świadczy usługi dla chorych na nieuleczalne, postępujące choroby w ich 
terminalnym okresie.  

Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej jako wszechstronna, kompleksowa opieka nad pacjentami 
chorującymi na  nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. W 
skład realizowanych usług wchodzą: 

a) świadczenia lekarza, 
b) opieka pielęgniarska, 
c) świadczenia fizjoterapeuty, 
d) porady psychologa, 
e) opieka duszpasterska. 

Opieka ta sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia w miejscu jego zamieszkania. 
Ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz łagodzenie innych objawów somatycznych, cierpień 
psychicznych i duchowych. Świadczenia te obejmują także wspomaganie rodziny chorych w czasie 
trwania choroby jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. 

Świadczenia w hospicjum domowym realizowane są na podstawie skierowania lekarza w dniu 
zgłoszenia, lub w dniu następnym po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną. Każdy pacjent skierowany 
w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać innego 
świadczeniodawcę, właściwego ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania. 

Hospicjum domowe działa na obszarze o promieniu średnio do 30 km. W przypadku dzieci teren 
działania hospicjum domowego jest to obszar do 100 km ( czas dojazdu samochodem ok. 2 godziny) 

Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu ( także w święta} i w razie 
potrzeby do złożenia wizyty w domu.. 

Warunki udzielania świadczeń :opieka lekarska nie mniej niż 2 wizyty w miesiącu , opieka 
pielęgniarska w zależności od potrzeb średnio 3 wizyty w tygodniu, wizyty pozostałych członków 
zespołu ustala indywidualnie lekarz hospicjum domowego. 

W ramach realizacji świadczeń uwzględnionych w umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem 
zdrowia zakresy świadczeń, grupy świadczeń oraz świadczenia szczegółowo są określone w 
aktualnym obowiązującym katalogu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 


