
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w Szpitalu Neuropsychiatrycznym 

im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie 

 

I. Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień:  

      1) świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, 

      2) ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom 

          referencyjny (świadczenia psychiatryczne dla  dzieci i młodzieży), 

      3) świadczenia psychogeriatryczne, 

      4) świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej, 

      5) świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie 

       6) świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia, 

       7) świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia, 

      8) świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych, 

      9) leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja), 

    10) leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja), 

    11) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarne, 

    12) świadczenia w izbie przyjęć, 

    13) świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, 

    14) centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny    

          (świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży), 

    15) świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych, 

    16) świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu, 

    17) świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, 

    18) centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny   

          (świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży), 

    19) świadczenia psychologiczne, 

    20) ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci  

          i młodzieży – I poziom referencyjny (poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży), 

    21) leczenie środowiskowe (domowe), 

    22) świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 

    23) świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, 

    24) leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi  ze wskazań    

          życiowych. 

     

II. Rehabilitacja lecznicza, w tym rehabilitacja dla osób o znacznym stopniu   

        niepełnosprawności: 

    1) rehabilitacja neurologiczna, 

    2) rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych, 

    3) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym, 

    4) fizjoterapia ambulatoryjna, 

    5) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna. 

 

 III. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - poradnie: 

    1) świadczenia w zakresie neurologii, 

    2) świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej. 

 

 IV. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne 

kosztochłonne: 

1) badania  tomografii komputerowej (TK), 

2) badania rezonansu magnetycznego (RM). 
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