
INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PACJENTÓW 
PRZYJMOWANYCH W TRYBIE PLANOWYM NA ODDZIAŁ LARYNGOLOGII 

 
 
Ustalenie terminu planowego przyjęcia do Oddziału: 
Termin planowego przyjęcia do zabiegu ustalany jest w sekretariacie Oddziału lub telefonicznie pod 

numerem (32) 207 19 73 w godzinach od 12.00 do 14.30.  

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu przyjęcia co najmniej na tydzień przed zabiegiem.  

W razie rezygnacji lub konieczności przesunięcia terminu (choroba, zdarzenie losowe), prosimy o 

kontakt telefoniczny pod w/w numer. 

 

Termin planowego przyjęcia na badanie słuchu ABR we śnie naturalnym ustalany jest pod 

numerem (32) 207 19 71 w godzinach 11.00-14.00. 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie terminu przyjęcia na dwa dni przed badaniem. 

 
 
Przyjęcie pacjenta na Oddział: 
W dniu przyjęcia pacjenta: 

 1. Rodzic lub opiekun prawny z pacjentem zgłasza się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

• Do zabiegu operacyjnego do godziny 8.30 

• Do badania słuchu ABR we śnie naturalnym między 17.00-18.00 

2. Dokumenty: 

- skierowanie do Szpitala na Oddział Laryngologii 

- poprzednie wypisy ze szpitali (jeśli są w Państwa posiadaniu)  

- wyniki badań, a w szczególności zdjęcia rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, badania 

Tomografii Komputerowej i/lub Rezonansu Magnetycznego 

- karta chipowa NFZ (pacjenci z województwa śląskiego) 

- legitymacja ubezpieczeniowa 

- książeczka zdrowia 

3. Pacjent powinien zgłosić się na czczo (bez jedzenia i picia). W przypadku niemowląt  

i małych dzieci należy pominąć ostatnie karmienie.  

4. Pacjent powinien być w stanie pełnego zdrowia co najmniej 2 tygodnie przed operacją oraz bez 

kontaktu z chorobami zakaźnymi co najmniej 3 tygodnie przed operacją. 

5. Zalecane jest szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu najmniej (co najmniej 2 

dawki szczepionki).  

6. Należy zaopatrzyć pacjenta: w niezbędne przybory toaletowe (grzebień, pasta i szczoteczka do 

zębów, gąbka, mydło/żel pod prysznic itp.), ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, wygodne 

ubranie typu spodnie dresowe, t-shirt, obuwie zmienne typu klapki.  

7. Pacjent zgłaszający się do Oddziału powinien: być wykąpany, z umytymi włosami, krótkimi   

 i niepomalowanymi paznokciami, bez biżuterii. 

 
Pobyt rodzica/opiekuna w szpitalu: 
Istnieje możliwość pobytu rodzica/opiekuna z pacjentem. Więcej informacji udzielamy w dniu  

przyjęcia. Ze względu na ograniczenia lokalowe w nocy z pacjentem może przebywać tylko jedna 

osoba.  

 Możliwość noclegu dla rodzica/opiekuna: 

• Zgodnie z zaleceniami administracji Szpitala opiekun pacjenta nie może wnieść do 
szpitala własnego łóżka polowego lub materaca w celu całodobowego pobytu przy 
pacjencie ze względów epidemiologicznych. 

• Rodzic/opiekun może skorzystać z płatnego zakwaterowania (zgodnie z cennikiem). Na 

terenie szpitala funkcjonuje baza hotelowa – więcej informacji w zakładce na stronie 

głównej szpitala.  



Wypis ze szpitala: 
Każdy pacjent po zakończonej hospitalizacji otrzymuje kartę wypisową wraz z dalszymi 

zaleceniami. 


