
BetaMed S.A. - wieloletnie doświadczenie 
w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie

Pacjentom wentylowanym mechanicznie zapewniamy 
opiekę domową oraz stacjonarną w BetaMed Medical 
Active Care w Chorzowie.

Otaczamy opieką dzieci, młodzież i dorosłych wentylowanych mechanicznie.



Świadczenia w zakładzie opiekuńczym dla wentylowanych mechanicznie dzieci i młodzieży 
dotyczą nieletnich pacjentów z  niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji  
w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii  
oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego 
lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci  
i Młodzieży Wentylowanych Mechanicznie



Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce, BetaMed MAC zapewnia świadczenie  
w przedmiotowym zakresie dla dzieci i młodzieży, na podstawie umowy zawartej z NFZ.  
Na naszym oddziale zapewniamy opiekę dzieciom z całej Polski.



Świadczenia zdrowotne są realizowane przy użyciu specjalistycznego sprzętu według 
standardów medycznych. 

Nasz wykwalifikowany personel, stara się zapewnić małym pacjentom warunki zbliżone do 
domowych, wkładając całe swoje serce w opiekę nad nimi.

Przytulne pokoje, w których przebywają mali pacjenci, mieszczą się w nowoczesnych 
przestrzeniach, bez barier architektonicznych, przez co stwarzamy dzieciom bezpieczne  
warunki do dalszego życia.



Pacjenci podczas pobytu otrzymują:

 zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym z łazienką
 specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr
 żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)
 opiekę lekarską (anestezjologiczną, pediatryczną) 
 całodobową opiekę pielęgniarską
 rehabilitację
 terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia
 opiekę psychologów
 terapię logopedyczną



Dla rodziców małych pacjentów, nasza placówka zapewnia miejsca kwaterunkowe, po 
wcześniejszym uzgodnieniu pobytu z naszym personelem.



Pobyty w naszym ośrodku obejmują terapię oddechową wraz z kompleksowymi  
świadczeniami leczniczymi, rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi. Kładziemy 
nacisk na to, by świadczenia te były realizowane przy użyciu specjalistycznego sprzętu,  
a opiekę sprawował wykwalifikowany personel, według standardów medycznych.

Pobyty Opiekuńczo-Lecznicze dla Pacjentów 
Wentylowanych Mechanicznie



Preferujemy indywidualne podejście do pacjenta, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
podnosić jakość życia osób z niewydolnością oddechową.



Pacjenci przebywają w pokojach o wysokim standardzie, mieszczących się  
w nowoczesnych przestrzeniach, bez barier architektonicznych. Do ich dyspozycji 
pozostaje także świetlica, w której mogą spotkać się z rodziną.



Na naszym oddziale wentylacji mechanicznej, zapewniamy opiekę także osobom nie 
kwalifikującym się do całodobowej opieki, w takim przypadku pobyt pacjenta jest przez niego 
współfinansowany.



Pacjenci podczas pobytu otrzymują:

 zakwaterowanie w pokoju 2 lub 3-osobowym z łazienką
 specjalistyczny sprzęt, m.in. respirator, ssak, pulsoksymetr
 żywienie dojelitowe lub pozajelitowe (w zależności od wskazań)
 opiekę lekarską 
 kompleksową opiekę lekarzy specjalistów
 opiekę psychologów
 terapię logopedyczną 
 rehabilitację
 terapię zajęciową oraz aktywizację według stanu zdrowia
 edukację zdrowotną



Długoterminowa Opieka Domowa dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie to  
świadczenia udzielane pacjentom z niewydolnością oddechową, wymagającym ciągłej 
lub okresowej terapii oddechowej za pomocą respiratora oraz stałego, specjalistycznego 
nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, lecz niewymagającym hospitalizacji 
w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, świadczenia 
wentylacji mechanicznej: inwazyjnej (prowadzonej przez rurkę tracheotomijną), nieinwazyjnej 
(prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski lub hełmy).

Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla 
Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie



Największą zaletą wentylacji w domu jest komfort chorego, taka forma wentylacji pozwala mu 
uczestniczyć w domowych i też zawodowych obowiązkach, a także wpływa pozytywnie na 
samopoczucie i jakość życia pacjenta.

Pacjent wentylowany mechanicznie otrzymuje specjalistyczną aparaturę. Usługa ta 
całkowicie realizowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.



Zapewniamy opiekę domową nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie  
w województwach:

śląskim
opolskim
małopolskim
dolnośląskim



Beata Drzazga
Prezes BetaMed S.A.

Twoje zdrowie
jest dla nas ważne

BetaMed S.A. w swojej ofercie posiada również:
 
Rehabilitację dla osób w każdym wieku
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Pobyty całodobowe i dzienne dla seniorów
Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową



Opieka stacjonarna:

BetaMed Medical Active Care
ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów

betamed.pl Opieka domowa:

BetaMed S.A. 
ul. Mikołowska 100A/802, 40-065 Katowice

Dział Wentylacji Mechanicznej:

Tel: 32 420 29 36, Kom: 501 317 377


