
INFORMACJA DLA PACJENTA 

Termin  przyjęcia  proszę  potwierdzić  w  tygodniu  poprzedzającym  przyjęcie  (7  dni  wcześniej)
telefonicznie 

(nr telefonu 261 47 23 13)  w godz. 12.00- 14.00.                                                                                                                                  

W przypadku wystąpienia ostrej infekcji  (np.  opryszczka, katar, kaszel, podwyższona temperatura,
ból  gardła)  pacjent  powinien  skontaktować  się  z  oddziałem,  w  celu  zmiany  terminu.  Pacjent
powinien  także  powiadomić świadczeniodawcę  o  wszelkich  zmianach  adresu,  numeru  telefonu,
adresu poczty elektronicznej, które podał przy wpisywaniu się na listę oczekujących. Brak aktualnych
informacji może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z pacjentem, np. z powodu zmiany planowanego
terminu udzielenia świadczenia.

W wyznaczonym terminie przyjęcia proszę zgłosić się na Izbę Przyjęć  do godz. 8.00

Dorośli i dzieci muszą być na czczo, można wypić 1 szklankę wody lub gorzkiej herbaty (proszę wziąć
ze  sobą  śniadanie).  Dzieci  do  18.  roku  życia  powinny  być  z  rodzicami  do  momentu  badania
lekarskiego. W przypadku małych dzieci obecność rodziców jest zalecana, gdyż zwiększa poczucie
bezpieczeństwa dziecka.

Postępowanie po przyjęciu do szpitala w oddziale 

 pacjent  przyjmowany  do  szpitala  przynosi  maskę  bawełnianą  wielorazowego  użytku  lub
maskę chirurgiczną, jedna maska na każdy dzień planowanego pobytu

 maska jest każdorazowo zakładana w sytuacji : 
o przy opuszczaniu sali
o gdy w obrębie sali pacjent przebywa w mniejszej odległości niż 2 m od innej osoby
o gdy personel medyczny lub pomocniczy wchodzi na salę

 opuszczanie  sali  przez  pacjenta  w  trakcie  pobytu  należy  ograniczyć  do  niezbędnego
minimum; wówczas pacjent zakłada maskę i dezynfekuje lub myje ręce przed opuszczeniem
pomieszczenia

Pacjenci  przyjmujący leki  z  powodu przewlekłych schorzeń, winni  zabrać je ze sobą do szpitala
w oryginalnych opakowaniach. Leki „rozrzedzające” krew powinny zostać odstawione 7 dni przed
planowanym  zabiegiem,  po  uzgodnieniu  z  prowadzącym  lekarzem  (np.,  ACARD,  POLOCARD,
ACENOKUMAROL, BESTPIRIN).

   Należy  zabrać  ze  sobą  dotychczasową dokumentację  medyczną,  zwłaszcza  karty  informacyjne
z wcześniejszego leczenia szpitalnego oraz wyniki takich badań, jak: posiadane dwa lub przynajmniej
jedno certyfikowane oznaczenia grupy krwi, badania laboratoryjne (wykonane nie później niż tydzień
przed planowanym zabiegiem), RTG klatki piersiowej (z ostatniego roku) i EKG oraz wyniki innych,
specjalistycznych  badań,  np.  USG,  EEG,  tomografii  komputerowej  czy  rezonansu  magnetycznego
(nawet,  jeśli  były  wykonane  kilka  lat  wcześniej). Lekarz  kwalifikujący  chorego  do  zabiegu
przeprowadzi dokładne badanie i wyjaśni, dlaczego zabieg jest konieczny oraz przedstawi możliwe
powikłania. Przeprowadzi wywiad medyczny, podczas którego należy przypomnieć sobie o chorobach
i  zabiegach  chirurgicznych  przebytych  w  przeszłości.  Lekarz  będzie  pytał  także  o  schorzenia
w  najbliższej  rodzinie,  uczulenia  (zwłaszcza  na  antybiotyki,  środki  przeciwbólowe,  pokarmy),
przyjmowane  leki.  W  tym  momencie  należy  koniecznie  ponownie  poinformować  lekarza
o nosicielstwie wirusa zapalenia wątroby (typu B lub C) lub wirusa HIV.


