Co jeszcze można zabrać na oddział szpitalny?
INFORMACJA DLA PACJENTA
1. W dniu przyjęcia do Szpitala pacjent powinien zgłosić się na
czczo w godzinach rannych na Izbę Przyjęć. Jedynie osoby
przyjmujące leki w związku z nadciśnieniem i cukrzycą powinny
zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zgodnie z zaleceniami
lekarza.
2. Dokumenty niezbędne aby zostać przyjętym na oddział to:
 skierowanie do szpitala
 dowód tożsamości
 NIP pracodawcy (potrzebny w razie konieczności wystawienia
zwolnienia lekarskiego)
 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dla pacjentów
Unii Europejskiej.
3. Podczas hospitalizacji pacjent proszony będzie również o okazanie
karty informacyjnej lub innych dowodów leczenia (także z
pobytów szpitalnych w innych placówkach, poradni
specjalistycznych, itp.) oraz przedstawienie informacji na temat
dawkowania stosowanych leków.
4. W przypadku regularnego stosowania leków zaleconych na
schorzenia, które nie stanowią powodu przyjęcia do szpitala, prosi
się o zabranie tych leków (np. leki neurologiczne, psychiatryczne,
okulistyczne, itp.)
5. W trakcie przyjmowania na oddział Pacjent zostanie poproszony o
podanie danych osoby, z którą pracownicy szpitala mogą
kontaktować się w sprawach Pacjenta. W tym celu należy podać
podstawowe informacje dotyczące tej osoby: imię i nazwisko oraz
jej numer telefonu, ewentualnie adres zamieszkania.
6. Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w Szpitalu
powinien również zabrać ze sobą:
 przybory toaletowe, środki higieny osobistej,
 szklanka lub kubek, sztućce ( łyżka, widelec, nóż, łyżeczka)
 piżamę / koszulę nocną lub dres, bieliznę, szlafrok, kapcie, klapki
pod prysznic








wodę mineralną niegazowaną,
używane dotychczas lekarstwa,
papier toaletowy, chusteczki higieniczne,
książkę, czasopisma,
radio (najlepiej ze słuchawkami)
suszarkę do włosów*, elektryczną maszynkę do golenia*

*za używanie przez pacjenta własnego niesprawnego sprzętu
elektrycznego szpital nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ich
użytkowania oraz powstałych szkód.
Rzeczy powinny być zapakowane do małej podręcznej torby, która
zmieści się do szafki przy łóżku pacjenta.
7. Osoba przyjmowana do szpitala może skorzystać z depozytu
szpitalnego w celu przechowania rzeczy. Prosi się o
nieprzynoszenie rzeczy wartościowych (pieniędzy, biżuterii,
sprzętu komputerowego itp.) Wszystkie rzeczy oddane do
depozytu można odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze
Szpitala.
8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nie przekazane do
depozytu Szpitala i pozostawione przez pacjenta na sali chorych.
9. Na czas zabiegu czy wykonywanych badań diagnostycznych
pacjent ma możliwość oddania rzeczy osobistych do depozytu w
dyżurce pielęgniarek (okulary, protezy, telefon komórkowy, itp.
inne drobne przedmioty przedstawiające wartość dla pacjenta).
10. Istnieje możliwość odwiedzania chorych we wszystkie dni
tygodnia. Nie ma wyznaczonych godzin odwiedzin, sugeruje się
by odbywały się one między 9.00-20.00 oraz prosi się
odwiedzających o przestrzeganie zapisów Regulaminu Odwiedzin
(regulamin znajduje się na tablicach informacyjnych).

