Przyjęcie do szpitala
Wpisany przez Sławomir Brzozowski

Pacjent posiadający skierowanie do szpitala przyjmowany jest w Punkcie Przyjęć
Planowych
(budynek główny/parter/gab. nr 29 - wejście główne do Szpitala).
Punkt Przyjęć Planowych czynny jest wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 20:00.

W tej samej części Szpitala znajduje się także Punkt Przyjęć Planowych Oddziału
Dziecięcego
(gab. nr 31A).
Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza znajduje się na Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym
(budynek główny/IV piętro)
Izba Przyjęć Psychiatryczna znajduje się na Oddziale Psychiatrycznym (pawilon/parter)
W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych przyjęcia na oddziały realizowane są na
Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym.
Dane wymagane przy przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny (w przypadku dzieci dane
opiekuna):
- PESEL pacjenta (rodzica dziecka)
- seria i numer dowodu osobistego

Przed przyjęciem do szpitala pacjent lub członek jego rodziny ma obowiązek przedstawić
pracownikom izby przyjęć:
- aktualne skierowanie do szpitala od lekarza uprawnionego do wystawiania skierowań do
szpitala

Pacjent powinien też przynieść dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia
szpitalnego, zdjęcia RTG lub ich zapisy na płytach CD, aktualne wyniki badań laboratoryjnych
jeśli posiada).
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POWYŻSZE PROCEDURY NIE OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA
PACJENTA
LUB WYPADKÓW NAGŁYCH

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pacjent
kierowany jest do właściwego oddziału. W przypadku stanu zdrowia pacjenta, który
uniemożliwia podjęcie decyzji co do losów jego pieniędzy i rzeczy wartościowych, kosztowności
te trafiają do depozytu, a spisane komisyjnie pokwitowanie dołączane jest do historii choroby
pacjenta. Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest na oddział lub na blok operacyjny
w asyście zespołu anestezjologicznego.
Na oddziale szpitalnym pacjentem opiekuje się pielęgniarka, która wskazuje mu miejsce na sali,
informuje o Prawach Pacjenta, zwyczajach panujących na oddziale, czekających go
czynnościach
i zabiegach. Do pielęgniarek kierować można także wszelkie pytana, uwagi i prośby.
W przypadku kiedy chory nie oczekuje na zabieg i nie posiada własnej pidżamy otrzymuje ją w
szpitalu.

Pacjent stale zażywający leki, których stosowanie nie jest związane z chorobą z powodu
której został skierowany na hospitalizację, proszony jest o zabranie ich ze sobą w
oryginalnych opakowaniach i zgłoszenie tego faktu personelowi medycznemu lub
lekarzowi prowadzącemu.

CO MOŻNA PRZYNIEŚĆ

Pacjent, który przychodzi do szpitala na leczenie powinien przynieść ze sobą:
- przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, ręczniki (przybory do golenia,
grzebień);
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- kubek, sztućce;
- kapcie, klapki pod prysznic;
- własną bieliznę osobistą - pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą;
-

piżamę i szlafrok (dres na potrzebę ćwiczeń rehabilitacyjnych).

Dopuszczalne jest, aby rodzice przynosili swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry,
książki. Muszą być to jednak rzeczy, które posiadają odpowiedni atest, dostosowane do wieku
dziecka i nie wydające zbyt głośnych dźwięków.
Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala przenośne odtwarzacze
muzyki, telefony komórkowe, etc. Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać
spokoju i komfortu przebywania innych pacjentów.
Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, precjoza itp.
prosimy pamiętać, że personel Naszej Placówki nie odpowiada za nie w przypadku kradzieży
lub zaginięcia.

Każdy pacjent wyrażając zgodę na przyjęcie do szpitala akceptuje regulamin szpitala i
zobowiązuje się do jego przestrzegania. Przypominamy, że szpital objęty jest całkowitym
zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
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