
INFORMACJA DLA RODZICÓW PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH W TRYBIE 

PLANOWYM NA ODDZIAŁ PEDIATRII I NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO 

 

 
 
Przyjęcie pacjenta na Oddział: 
 
 
W dniu planowego przyjęcia dziecka na Oddział pacjent powinien posiadać ze sobą: 
1. Dokumenty: 
- skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza 
- zaświadczanie od lekarza pediatry o przyjmowanych na stałe lekach 
- dokument potwierdzający ubezpieczenie (kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub rodzinna legitymacja 
ubezpieczeniowa) 
- wyniki dotychczas wykonanych badań (MR, TK, RTG, EEG, opinia psychologiczna) 
- karta informacyjna z dotychczasowych pobytów w szpitalach 
- książeczka zdrowia dziecka 
- dowód osobisty opiekuna 
2. Leki, które przyjmuje na stałe ze względu na chorobę współistniejącą i leczenie nie może być przerwane w 
czasie hospitalizacji. Podczas pobytu będą opisane danymi pacjenta, przechowywane w gabinecie 
zabiegowym w Oddziale, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone przed 
możliwością niepożądanego dostępu do nich pozostałych pacjentów - podawane w/g zleceń lekarskich przez 
pielęgniarkę. 
3. Przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień lub szczotka do włosów, 
szampon do włosów) 
4. Piżama i obuwie zmienne. W ciągu dnia pacjent może przebywać we własnych, wygodnych ubraniach 
codziennych. 
5. Sztućce (z pominięciem noża, który jest narzędziem ostrym, stwarzającym zagrożenie) oraz kubek.                
6. Przybory szkolne, zeszyty i książki dla dzieci w wieku szkolnym. 
7. Termometr. 

 
W dniu planowego przyjęcia pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć w godzinach 8.00-10.00 
 

 
 

Zakwaterowanie: 
 

Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego składa się z 2 odcinków: 
- odcinek dzieci małych (K-3 ) dla dzieci od 1 miesiąca do 3 lat 
- odcinek dzieci starszych (K-2) dla dzieci od 3 do 18 lat 
Warunki zakwaterowania oraz szczegółowe zasady odpłatności za pobyt opiekunów pacjentów w oddziałach 
szpitalnych reguluje Zarządzenie Dyrektora Nr 60/2013 z dn. 23.12.2013 r. dostępne w sekretariacie OP        
i NWR oraz całodobowo przed każdym aneksem pielęgniarskim. 
 
Pacjent w stanie ciężkim, wymagający intensywnego leczenia i obserwacji jest przyjmowany na Salę 
Intensywnego Nadzoru lub Salę Obserwacyjną, a po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego jest 
przenoszony na salę ogólną. 
 
Oddział dysponuje pokojami 3-osobowymi bez węzła sanitarnego, 2-osobowymi z węzłem i bez węzła 
sanitarnego oraz 1-osobowymi z węzłem i bez węzła sanitarnego. 
 
Pobyt w pokoju jednoosobowym jest uwarunkowany zarówno stanem klinicznym pacjenta jak i dostępnością 
miejsc w w/w pokojach. 
 
Na stałe z dzieckiem w Oddziale może przebywać 1 osoba. Jest to uwarunkowane ograniczeniami 
lokalowymi, względami bezpieczeństwa i epidemiologii. Prosimy o wyrozumiałość i wymienianie się 
obecnością szczególnie na salach wieloosobowych z innymi odwiedzającymi tak, by każdy miał szansę 
towarzyszenia dziecku, a jednocześnie nie ograniczał praw pozostałych pacjentów.  
 
 
 
 



Odwiedziny: 
 
      - Przed wejściem na Oddział prosimy pozostawić okrycia wierzchnie, płaszcze i kurtki w bezpłatnej, 

nadzorowanej do godz. 20.00 szatni, która znajduje się na poziomie 0. 
      - W czasie przebywania na Oddziale odwiedzający ma obowiązek stosować się do zaleceń personelu 

Oddziału. 
      - W Szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.          

W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że opiekun prawny/osoba odwiedzająca znajduje 
się pod wpływem alkoholu, innego środka odurzającego lub jest agresywny czy w inny sposób zakłóca 
spokój pacjentów, personel jest uprawniony do żądania natychmiastowego opuszczenia przez taką 
osobę Szpitala i wezwania ochrony Szpitala. 

      - W czasie wizyty lekarskiej omawiane są problemy objęte tajemnicą lekarską, dlatego odwiedzający na 
prośbę lekarza lub pielęgniarki może zostać poproszony o opuszczenie sali wieloosobowej. Ma to na 
celu zapewnienie ochrony danych osobowych i poszanowania godności poszczególnych pacjentów. 
Podobnie podczas konsultacji specjalistycznych lub przeprowadzenia procedur medycznych.                 
- Do godziny 14.00 pacjenci pozostają na Oddziale ze względu na odbywające się badania                                
i konsultacje. Po tej godzinie wyjście z Oddziału jest możliwe tylko pod opieką rodzica/opiekuna po 
uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką i udokumentowaniu wyjścia. Powrót również wymaga 
poinformowania pielęgniarki i odnotowania powrotu. 

       - Wskazane jest odstąpienie od odwiedzin w Szpitalu w sytuacjach wystąpienia objawów infekcji u 
odwiedzającego /kaszel, katar, ból gardła, wysypka, biegunka, wymioty, złe samopoczucie/ lub 
wcześniejszego kontaktu z chorobą zakaźną. Stan taki stanowi zagrożenie dla pacjentów 
hospitalizowanych w Oddziale. 

      - Czasowo, w okresach wzmożonej zachorowalności sezonowej, Szpitalny Komitet Epidemiologiczny 
może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny na OP i NWR. 

       - Odwiedzających obowiązują ograniczenia odwiedzin w godz. 20.00-7.00 ze względu na konieczność 
zapewnienia pacjentom nocnego wypoczynku. W godzinach nocnych rodzice/opiekunowie pacjenta 
mogą być wpuszczani bądź opuszczać budynek Szpitala jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

       - Matki karmiące i osoby dowożące odciągnięty, naturalny pokarm (celem przekazania pokarmu) mają 
wstęp na Oddział całodobowo, o każdej porze. Pokarm powinien być przywieziony w 
sterylnym/wygotowanym przez min. 5 minut naczyniu, opisany imieniem i nazwiskiem dziecka, datą, 
godziną i objętością odciągniętego pokarmu. Transport w torbie chłodniczej z wkładami chłodzącymi do 
24 godzin. Nie zaleca się mieszania pokarmu odciągniętego w różnym czasie. 

 
 

Ograniczenia: 
 
.*Wózki dziecięce spacerowe ze względu ograniczeń lokalowych i względów epidemiologicznych mogą być 
wwożone na Oddział tylko w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika 
Oddziału bądź Pielęgniarki Oddziałowej. 

 
*W OP i NWR nie należy używać telewizorów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych szczególnie         
u dzieci z podejrzeniem lub objawami padaczki, ze względu na ich oddziaływanie prowokujące nasilenie 
objawów. Umieszczenie ww. sprzętów na sali wymaga uzyskania zgody Kierownika Oddziału bądź 
Pielęgniarki Oddziałowej. 

 
*Personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie zabawek czy innych niezabezpieczonych 
przez pacjenta/opiekuna/odwiedzającego rzeczy wartościowych. 
 
*Ze względów epidemiologicznych opiekun nie może wnieść do szpitala własnego łóżka polowego, materaca 
czy pościeli w celu całodobowego pobytu przy pacjencie. 
 
 
Wypis ze szpitala; 

 
Wypisy odbywają się codziennie po godzinie 12.00. 

 
 


