Szpital Rehabilitacyjny Jarcewo

O nas
Szpital Jarcewo udziela całodobowych świadczeń w ramach umowy z NFZ
w oddziale rehabilitacji neurologicznej
w oddziale rehabilitacji kardiologicznej
w oddziale rehabilitacji po chorobie COVID-19
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
obejmujących:
kontynuację leczenia
pielęgnację
opiekę
rehabilitację i usprawnianie.
W celu zakwaliﬁkowania na pobyt ﬁnansowany przez NFZ należy złożyć odpowiednie dokumenty.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POBYCIE W RAMACH NFZ

Oferujemy również pobyty komercyjne
Przyjęcie na pobyt komercyjny uzależnione jest od wolnych miejsc i należy je uzgadniać indywidualnie.
Zajmujemy się pacjentami, u których zakończono proces diagnozowania i leczenia operacyjnego, którzy ze względu na swój
stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, deﬁcyt w samoopiece oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku
domowym, wymagają stałego, fachowego nadzoru medycznego, opieki i rehabilitacji.
Przeciwwskazaniem dla pobytu w Szpitalu jest zaawansowana choroba nowotworowa (wskazana wówczas jest opieka
hospicyjna), choroba psychiczna (wskazany pobyt w oddziale psychiatrycznym) oraz uzależnienie (wskazanie do ośrodka
odwykowego).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POBYTACH KOMERCYJNYCH

Miejsce

Ośrodek znajduje się w Jarcewie – 6 km od centrum Chojnic, na granicy Borów Tucholskich i Kaszub – w malowniczej scenerii,
na skrzyżowaniu dwóch szlaków turystycznych. Pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów znajdują się na parterze i są w
pełni przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych z dostępem do terenu rekreacyjnego z ogrodem.
Pokoje

Dysponujemy osiemdziesięcioma sześcioma łóżkami w salach dwu- i czteroosobowych. W ich sąsiedztwie znajdują się
łazienki pacjentów. Zainstalowany w pomieszczeniach system przywoławczy umożliwia wezwanie personelu. Wszystkie sale
chorych mają drzwi balkonowe, umożliwiające wyjście na zewnątrz.
Czas wolny

Szerokie korytarze umożliwiają nieskrępowaną komunikację oraz spędzanie czasu wolnego w przygotowanych do tego
miejscach. Do użytku pensjonariuszy oddajemy kuchenki oddziałowe oraz duże świetlice. Odbywające się codziennie
warsztaty terapii zajęciowej stanowią rozrywkę dla naszych podopiecznych i jednocześnie zawierają elementy umożliwiające
podnoszenie sprawności manualnej, intelektualnej oraz zapewniają trening samoopieki. We współpracy z przedszkolami,
szkołami i innymi instytucjami organizujemy dla naszych mieszkańców wydarzenia artystyczne i kulturalne. Wokół obiektu
znajduje się przystosowany dla osób niepełnosprawnych ogród.
Opieka
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Przy wejściu głównym swoje gabinety mają: naczelna pielęgniarka oraz lekarze sprawujący opiekę nad pacjentami. W
sąsiedztwie sal chorych znajdują się otwarte dyżurki pielęgniarek i opiekunek medycznych. Naszym pacjentom
udostępniamy dobrze wyposażone sale rehabilitacyjne oraz salę terapii zajęciowej, zapewniamy także opiekę psychologa.
Oprócz łazienek dla pacjentów dysponujemy łaźnią ze specjalistycznym sprzętem sanitarnym. Posiłki dla pensjonariuszy
sporządzane są w nowocześnie wyposażonej kuchni.
Administracja

W obiekcie znajduje się szereg pomieszczeń pomocniczych: sanitarnych, technicznych, magazynowych i socjalnych,
zapewniających świadczenie usług opiekuńczych na wysokim poziomie i zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.
Biuro szpitala jest usytuowane na piętrze.
Bezpieczeństwo

Ciągi komunikacyjne oraz teren wokół budynku są monitorowane przy pomocy kamer. Obiekt posiada własne zasilanie
awaryjne oraz rezerwowy zbiornik wody. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom oraz odwiedzającym
podpisaliśmy umowę ze sprawdzoną na naszym terenie agencją ochrony.
Aktualności

Aby śledzić najnowsze wydarzenia na bieżąco zapraszamy do zapoznania się z naszym proﬁlem na Facebooku. Nie ma
konieczności posiadania własnego konta, wystarczy kliknąć poniższy link: FACEBOOK
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