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W Ewangelickim Szpitalu Lutherstift na Oddziale 
Geriatrycznym leczy się pacjentów w podeszłym 
wieku z wielochorobowością. Występowanie wielu 
chorób równocześnie wymaga specjalnego, indywi 
dualnie dobranego leczenia geriatrycznego. 

Wskazania do przyjęcia na Oddział Geriatryczny:

choroby układu kostnostawowego

f stan po udarze mózgu z niedowładem kończyn, 
zburzeniami mowy oraz zaburzeniami połykania 

f choroby układu sercowonaczyniowego 

f choroby neurologiczne 

f późne powikłania w przebiegu chorób metabolicz 
nych, np. cukrzycy 

f leczenie ran przewlekłych, stan po amputacji 
kończyn 

f przewlekłe zespoły bólowe 

f zapotrzebowanie na opiekę paliatywną

Celem leczenia geriatrycznego jest przywrócenie, 
utrzymanie i poprawa codziennych umiejętnoś 
ci życiowych. Szczególny nacisk kładziony jest na 
uzyskanie jak największej samodzielności pacje 
nta.

Zespół geriatryczny Zakres usług medycznych

diagnostyka ultrasonograficzna 
badanie EKG metodą Holtera, 24godzinna rejes 
tracja ciśnienia tętniczego, badanie czynnościowe 
układu oddechowego (spirometria, pletyzmografia) 
zaopatrywanie ran i odleżyn 
diagnostyka laboratoryjna, radiologiczna łącznie z 
tomografią komputerową 
gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia 
zakładanie PEG sondy 
fiberoskopowa diagnostyka zaburzeń połykania

Zakres usług terapeutycznych

f fizjoterapia 

f terapia zajęciowa 

f terapia logopedyczna 
muzykoterapia
dietetyk 
opieka psychologiczna 

pracownik socjalny i kapelan 

pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnoby 
towych, organizacja opieki poszpitalnej

f nabożeństwa 

f indywidualne rozmowy i modlitwa

Lekarze, zespół pielęgniarski, terapeuci , pracownik 
socjalny , psycholog oraz kapelan, dietetyk, logopeda 
pracujący w jednym zespole terapeutycznym. 

Model opieki geriatrycznej zapewnia indywidualne i 
całościowe podejście do problemów pacjenta.
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