
 

Szanowni Państwo, 

 

 

 

Wasze Dziecko zostało przyjęte na Oddział Intensywnej Terapii. Oznacza to, że Jego 

stan określany jest jako zagrożenie życia i wymaga ono 24-godzinnego intensywnego leczenia, 

monitorowania funkcji życia oraz pielęgnacji przez zespół lekarzy i pielęgniarek.  

 Rozumiemy Wasz niepokój i fakt, że pragniecie dowiedzieć się jak najwięcej              

o Waszym dziecku oraz przebywać z Nim.  

 Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i udzielić wyczerpujących 

informacji, jak również umożliwić Państwu kontakt z dzieckiem. Jednak podstawowym 

obowiązkiem jest leczenie i opieka nad Pacjentem.  

 

Skargi i wnioski: Kierownik Oddziału po uzgodnieniu w sekretariacie lub wtorek od godz. 

13.00 do 14.00. 

 

 

Poniżej odnajdziecie Państwo kilka podstawowych informacji. Mamy nadzieję, że pomogą 

one Państwu i nam nawiązać życzliwą współpracę.  

1. Dzieci możecie Państwo odwiedzać codziennie w godzinach od 13.00 do 15.00 i od 16.00 

do 18.00. 

2. Ze względu na komfort naszych Pacjentów i łatwość dostępu do Nich prosimy, aby             

w trakcie odwiedzin na Sali przy dziecku przebywały maksymalnie dwie osoby.  

3. Bezwzględnie ograniczenia w odwiedzaniu chorych dotyczą osób z ostrą chorobą, 

będących pod wpływem alkoholu i dzieci poniżej lat 14.  

4. Przed wejściem na Salę prosimy o: 

- pozostawienie ubrania wierzchniego i zbędnych przedmiotów w szatni ogólnej (na parterze-

bezpłatna), płaszczy nie wolno pozostawiać na krzesłach w śluzie 

- nałożenie ochraniaczy na obuwie lub używanie obuwia zastępczego 

- dokładne umycie rąk (ręce należy umyć również po opuszczeniu sali Pacjenta) 

5. Prosimy o nie używanie telefonów komórkowych w trakcie odwiedzin chorych. 

6. W Oddziale Intensywnej Terapii obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania                  

i filmowania Chorych i Szpitala.  

7. Oddział dysponuje wszelkimi niezbędnymi lekami i sprzętem medycznym potrzebnym do 

leczenia Pacjentów.  

8. Prosimy jedynie o dostarczenie środków pielęgnacyjnych: pampersy, oliwka dla dzieci, 

krem, mydło itp.  

 

Oddział Intensywnej Terapii jest szczególnym miejscem w szpitalu. Jesteśmy przy 

naszych Pacjentach 24-godziny na dobę, a przyjęcie do Oddziału i konieczne zabiegi 

odbywają się bez względu na porę dnia i nocy. Zdarzy się, że w godzinach odwiedzin 

będziecie Państwo proszeni o opuszczenie sali i przejście do poczekalni, jeżeli wymagać tego 

będzie sytuacja (przyjęcie nowego Pacjenta, zabieg lub szczególnie ciężki stan innego 

dziecka). Pielęgniarka poprosi Państwa ponownie do dziecka, gdy tylko będzie to możliwe. 

Wasza wyrozumiałość stanowi dla nas ogromną pomoc i………………podstawę współpracy. 

Naszym obowiązkiem jest być przy Pacjencie i niejednokrotnie musimy rezygnować                

z podejścia do telefonu. Generalną zasadą jest nie udzielanie informacji telefonicznych ze 

względu na ochronę danych.  

  



 

KIERUJĄCY ODDZIAŁEM: 
Kierownik Oddziału Intensywnej Terapii dr n. med. Ludwik Stołtny  

 

Lekarz prowadzący Oddział Intensywnej Terapii: 

dr n. med. Michał Daab 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE: 
W godzinach od 13.00 do 14.00 

Od poniedziałku do piątku – lekarz prowadzący Oddział 

W soboty i niedziele – lekarz dyżurny 

W pozostałych godzinach udzielane będą tylko informacje dotyczące nowoprzyjętych dzieci. 

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE: 
Uzupełnienie brakujących danych administracyjnych i zaświadczenia wydawane są przez 

Sekretariat Medyczny, pokój nr 06, od poniedziałku do piątku (13.00-14.00) 

 

INFORMACJA TELEFONICZNA: 
Przez telefon możecie Państwo dowiedzieć się tylko, czy Pacjent przebywa na Oddziale i czy 

Jego stan nie uległ istotnej zmianie od czasu ostatniej informacji – odwiedzin. Informacje 

szczegółowe udzielane są wyłącznie osobiście.  


