INFORMACJA DLA RODZICÓW PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH W TRYBIE
PLANOWYM NA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:
1. Dokumenty:
- skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza pediatrę lub lekarza oddziałowego
- karta ubezpieczenia zdrowotnego
- wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie
- rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa
- dowód osobisty opiekuna
- karta informacyjna z pobytów w szpitalach
- książeczka zdrowia dziecka
- konsultacja (informacja o stanie zdrowia) pediatryczna przed planowanym przyjęciem do szpitala
(POZ)
2. Przybory toaletowe:
- ręcznik
- szczoteczka do zębów
- mydło
- grzebień
- szampon
3. Piżama – 2 komplety i kapcie
4. Sztućce i kubek
5. Przybory szkolne dla dzieci szkolnych
Do przyjęcia prosimy zgłaszać się w Izbie Przyjęć w godzinach:
Do planowanych zabiegów na dzień następny między godz. 9.00 a 11.00.
W niedzielę do godz. 14.00.
Do planowanych zabiegów w tym samym dniu między godz. 7.00 a 8.00.
Infekcje a zabieg:
Dziecko musi być bez choroby infekcyjnej: kataru, kaszlu, gorączki lub podwyższonej temperatury,
biegunki oraz dolegliwości subiektywnych, np. osłabienie, łamanie w kościach. W przypadku
kontaktu z chorym zakaźnie musi upłynąć 10 dni.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu:
Niemowlęta i małe dzieci – ostatnie karmienie o godz. 5.00 (pokarm płynny).
Duże dzieci – ostatni posiłek lekkostrawny o godz. 20.00, ostatnie przyjęcie płynu (woda lub
herbata) o godz. 24.00 w dniu poprzedzającym zabieg.
Pacjenci przyjmowani do zabiegu w dniu zabiegu muszą być na czczo.
Rano przed zabiegiem musi być obecny rodzic (godz. 8.00-8.30).
Pacjent przyjmowany do zabiegu operacyjnego musi być wykąpany, z umytymi włosami, ma mieć
obcięte, niepomalowane paznokcie, być bez biżuterii.
Pobyt opiekuna w szpitalu
Istnieje możliwość pobytu w szpitalu opiekuna wraz z dzieckiem. Informacje o warunkach pobytu
na Oddziale udzielamy w dniu przyjęcia do szpitala. W godzinach nocnych na terenie szpitala z
dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba.
Nr telefonu do sekretariatu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: (032) 207 18 08; 207
18 31.

