INFORMACJA DLA RODZICÓW PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH W TRYBIE
PLANOWYM DO KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ
W dniu przyjęcia dziecka do szpitala prosimy przynieść ze sobą:
1. Dokumenty:
- skierowanie do szpitala
- karta NFZ (pacjenci z województwa śląskiego)
- wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie
- dowód osobisty
- karta informacyjna z pobytów w szpitalach
- książeczka zdrowia dziecka
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
6. Pieluchy jednorazowe i środki pielęgnacji dla niemowląt
7. Termometr
Do przyjęcia proszę zgłaszać się w Izbie Przyjęć w godzinach:
Do planowych zabiegów na dzień następny między godz. 10.00 a 12.00
W niedzielę między godz.14.00 a 15.00
Do planowych 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 okres 3 tygodni.
Po planowym szczepieniu musi upłynąć przynajmniej 10 dni. Po przyjmowaniu antybiotyku
przynajmniej 14 dni.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu
Niemowlęta i małe dzieci - ostatnie karmienie o godz. 5.00 (pokarm płynny).
Pojenie o godz. 6.00 w dniu zabiegu (woda lub herbata).
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.
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. Szpital dysponuje łóżkami
polowymi dla rodziców.

Inne informacje
Harmonogram operacji może ulec zmianie.
Nr telefonu kancelarii Kliniki Chirurgii: (32) 207 18 34 (wypisy, L4, zaświadczenia, wyniki
badań itp.)
Nr telefonu sekretariatu Kliniki Chirurgii: (32) 207 17 50 (ustalenie terminu zabiegu)
Nr telefonu Poradni Chirurgicznej: (32) 207 16 50, 32/ 207 16 51

