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Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii  Noworodka  

Kierownik Oddziału: prof.  dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek 

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Sabina Losa 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

 

Wasze Dziecko zostało przyjęte na Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii 

Noworodka (ONITN) w celu diagnostyki i leczenia. Rozumiemy Państwa niepokój i troskę; 

wiemy, że zdrowie Waszej Pociechy i Jej szybki powrót do domu jest dla Państwa 

najważniejszą sprawą. Personel oddziału dokłada starań, aby diagnostyka i leczenie Waszego 

Dziecka przebiegało sprawnie, a czas spędzony w szpitalu był możliwie jak najkrótszy. Zależy 

nam, abyście Państwo poznali zasady naszej pracy i wiedzieli, co dzieje się z Państwa 

Dzieckiem podczas pobytu w naszym Oddziale. Chcemy przekazać Wam pełną wiedzę o 

stanie zdrowia Waszego Dziecka i liczymy na Waszą współpracę, gdyż wspólnie tworzymy 

Zespół Opiekujący się Waszym Maleństwem.  

Leczenie i opieka nad Małym Pacjentem jest zadaniem kompleksowym, w które 

zaangażowanych jest wielu pracowników medycznych. Personel jest zobowiązany do  

przestrzegania Regulaminu Szpitala oraz różnych przepisów medycznych. Poniżej 

przedstawiamy Państwu podstawowe informacje o oddziale i naszej pracy. Możecie Państwo 

zapoznać się również z innymi dokumentami, jak Regulamin Ogólnoszpitalny, Prawa Pacjenta 

oraz wiadomości umieszczone na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców. W przypadku pytań 

pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Z poważaniem 

Personel Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
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Jesteś tutaj 

ONiITN składa się z 2 odcinków: intensywnej terapii (tzw.K1) oraz neonatologii (odcinek  

opieki pośredniej i ciągłej; tzw.K2- K3).  

Pacjent w stanie ciężkim, wymagający intensywnego leczenia, jest przyjmowany na odcinek 

intensywny, a po poprawie stanu klinicznego, jest przenoszony na odcinek neonatologii.  

Pacjent stabilny, ale skierowany na oddział w celu diagnostyki i leczenia, jest przyjmowany na 

odcinek neonatologii.  

Pobyt w pokoju „Matka i Dziecko” (MiDz) jest uwarunkowany stanem klinicznym pacjenta           

i dostępnością pokoi. O przeniesieniu pacjenta do pokoju MiDz decyduje lekarz. Każdy 

nowoprzyjęty pacjent (nawet na odcinek neonatologii) wymaga monitorowania funkcji 

biofizycznych, i wobec  tego najczęściej nie może pozostać z mamą w pokoju, ale mama może 

zgłosić się do Pielęgniarki Oddziałowej i zapisać na listę oczekujących na pokój MiDz już od 

pierwszych chwil hospitalizacji noworodka.  

Personel ONiITN pracuje w systemie 24-godzinnym; w godzinach 7.30-15.00 trwają badania, 

wizyty, konsultacje i zabiegi. W tym okresie planowane jest postępowanie diagnostyczne                 

i lecznicze, a znaczna część ustaleń jest realizowana, włączając w to procedury zabiegowe. 

Jest to również czas rozmów z rodzicami/opiekunami pacjenta. W godzinach 15.00-7.30 trwa 
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dyżur lekarski, który ukierunkowany jest na realizację zaleceń lekarzy prowadzących, 

przyjmowanie nowych pacjentów oraz wykonywanie pilnych i niezbędnych czynności 

medycznych. Kontakt z rodzicami/opiekunami jest ograniczony możliwościami czasowymi 

lekarza dyżurnego, ale odwiedziny dziecka przez rodziców/opiekunów są możliwe i zalecane.  

 

 

 

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ 

 

Do ONiITN są przyjmowani pacjenci z innych oddziałów noworodkowych lub skierowani przez 

lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którzy wymagają diagnostyki i leczenia 

specjalistycznego, realizowanego w zakresie III stopnia referencji oraz leczenia 

wysokospecjalistycznego, realizowanego wyłącznie w tej jednostce medycznej w 

województwie śląskim. Przyjęcia realizowane są całodobowo w trybie pilnym. Zgłoszenia 

dokonuje wyłącznie lekarz kierujący dzwoniąc na numer reanimacyjny 32-2071790. Pacjent z 

innego szpitala jest transportowany Karetką N.  

Bezpośrednią opiekę nad pacjentem sprawuje Lekarz Prowadzący pod nadzorem Kierownika 

Oddziału i Lekarzy Koordynatorów. Lekarz Prowadzący diagnozuje i leczy pacjenta od chwili 

przyjęcia do wypisu, niezależnie od odcinka lub sali na której przebywa noworodek.  

Informacje o miejscu pobytu pacjenta i o tym, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem można 

otrzymać w Sekretariacie Medycznym (pokój nr 10; tel: 32-2071752) lub w Sekretariacie 

Głównym; w godzinach 7.00-14.30.  

Pobyt noworodka na danym odcinku czy przeniesienie na inną salę są uwarunkowane 

względami medycznymi i organizacyjnymi.    

 

 

 

ZGODA NA HOSPITALIZACJĘ I PROCEDURY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice/opiekunowie prawni pacjenta wyrażają 

świadomą zgodę na hospitalizację i proponowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.  

Wykonanie jakiegokolwiek zabiegu inwazyjnego o podwyższonym ryzyku bez uprzedniej 

zgody rodzica/opiekuna, ma miejsce jedynie ze wskazań życiowych, jeśli kontakt z rodzicem / 

opiekunem prawnym jest niemożliwy.  
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Lekarz Prowadzący wyjaśni Państwu jakie zabiegi są wykonywane u Państwa Dziecka, a 

Państwo będą mieli możliwość zadawania pytań. 

Jeżeli Państwa Dziecko będzie wymagało planowego zabiegu operacyjnego, Lekarz 

Prowadzący poinformuje Państwa o tym, a następnie umówi na konsultacje z chirurgiem i 

anestezjologiem, którzy wyjaśnią szczegółowo cel operacji, omówią przebieg zabiegu                 

i znieczulenia oraz możliwe powikłania. Zwrócą się też do Państwa o wyrażenie i podpisanie 

świadomej zgody na zabieg i znieczulenie.  

 

 

UDZIELANIE INFORMACJI 

 

 Lekarz, który udziela Państwu informacji po raz pierwszy poprosi o Państwa dowód 

osobisty lub inny dokument umożliwiający identyfikację (do wglądu). Procedura taka jest 

konieczna, gdyż zgodnie z prawem, o stanie zdrowia dziecka możemy informować tylko 

jego rodziców bądź opiekunów prawnych. Jeżeli Państwa Dziecko zostało przyjęte na 

oddział w godzinach popołudniowych, nocnych lub w niedzielę i święta pierwszych 

informacji udzieli Państwu Lekarz Dyżurny, który opiekuje się wszystkimi dziećmi na 

oddziale.  

 Pełnych, planowych informacji dotyczących diagnostyki, leczenia, rozpoznania i rokowania 

udzieli Państwu w dni robocze,  Lekarz Prowadzący (po wcześniejszym ustaleniu godziny 

spotkania).  

 Informacje udzielane są na sali przy stanowisku pacjenta lub w pokoju rozmów z 

rodzicami. 

 Możliwe jest również umówienie spotkania z Kierownikiem Oddziału lub Lekarzem 

Koordynatorem, po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie Głównym.  

 Jeżeli rodzice z ważnych powodów nie mogą zasięgnąć informacji osobiście, mają 

możliwość upoważnienia innego członka rodziny do rozmów o stanie zdrowia dziecka. 

Upoważnienie musi mieć formę pisemną i zawierać dane personalne osoby upoważnionej 

z numerem dokumentu identyfikacyjnego oraz być wystawione/podpisane w obecności 

personelu medycznego. 

 Pielęgniarki/Położne sprawujące bezpośrednią opiekę nad pacjentem udzielają informacji 

na temat pielęgnacji dziecka i sposobu karmienia. W sprawach dotyczących opieki 

pielęgniarskiej mogą Państwo kontaktować się z Pielęgniarką Oddziałową  od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.00-14.30 (tel: 32-207-1756) 

 Lekarze kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi pacjenta również telefonicznie 

(w sposób gwarantujący ochronę danych osobowych), po wcześniejszym uzgodnieniu tego 
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sposobu kontaktu. Nie udziela się rutynowo informacji telefonicznych o stanie zdrowia 

pacjenta osobom dzwoniącym, wobec których nie ma możliwości potwierdzenia danych 

personalnych.   

 W godzinach dyżurowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy opiekę nad wszystkimi 

pacjentami sprawują Lekarze Dyżurni. Zawsze udzielają oni informacji rodzicom 

pacjentów, którzy zostali przyjęci do oddziału w okresie dyżuru lub wcześniej, ale ich 

stan zdrowia jest bardzo ciężki/niestabilny. Informacje dotyczące planowo leczonych i 

diagnozowanych  pacjentów są udzielane w miarę możliwości czasowych Lekarzy 

Dyżurnych. Priorytetem w postępowaniu jest zawsze dobro i pełne zabezpieczenie 

Pacjentów oddziału. Prosimy Rodziców o wyrozumiałość w tym względzie.   

 W sprawach administracyjnych zalecany jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem 

Medycznym (poniedziałek-piątek, 7.00-14.30), pod numerem 32-2071752.  

 

 

 

 

ODWIEDZINY 

 

 Noworodki mają obniżoną odporność w porównaniu z osobami dorosłymi i z tego 

powodu są szczególnie podatne na zakażenia. Dlatego też prosimy, aby odwiedzane 

były wyłącznie przez Rodziców lub Opiekunów prawnych. W wyjątkowych sytuacjach, 

np. kiedy mama dziecka pozostaje w szpitalu, osobą odwiedzającą może być inna, 

wskazana przez rodzica i pisemnie przez niego upoważniona osoba.  

 Przed wejściem na oddział prosimy o pozostawienie wierzchnich okryć w szatni 

(parter) lub w śluzie dla rodziców (8 piętro) oraz wstępne umycie rąk (w śluzie dla 

rodziców, 8 piętro). Prosimy nie pozostawiać w szatni czy w śluzie przedmiotów 

wartościowych, gdyż szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub 

skradzione.  

 Po wejściu na salę chorych prosimy o zdjęcie biżuterii i zegarków, ponowne dokładne , 

zgodnie z instrukcją, umycie rąk mydłem i zastosowanie płynu dezynfekującego 

pozostawionego na dłoniach do wyschnięcia. 

 Odwiedziny rodziców odbywają się od godz. 13.00 do 19.00. Rodzice mogą 

przebywać przy dziecku również poza tymi godzinami, jeśli nie koliduje to z 

działalnością oddziału. Zachęcamy w szczególności Matki, aby przebywały  ze swoimi 

Dziećmi najdłużej jak to jest możliwe, a w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka na to 

pozwala – karmiły swoje dzieci w sposób naturalny.   
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 Czynnikami ograniczającymi pobyt rodziców na salach pacjentów jest: działalność 

medyczna i konieczność zachowania prawa do godności i intymności oraz 

zapewnienia ochrony danych osobowych wszystkich przebywających tam pacjentów 

w trakcie wykonywania zabiegów i konsultacji/udzielania świadczeń zdrowotnych 

(8.00-13.00); przekazywania opieki w trakcie zmiany pielęgniarskiej (6.30-7.30 i 18.30-

19.30) oraz względy sanitarno-epidemiologiczne.  

 Personel jest obecny przy pacjentach przez całą dobę, a przyjęcia nowych pacjentów i 

konieczne zabiegi odbywają się bez względu na porę dnia. Może się zdarzyć, że w 

godzinach odwiedzin  będziecie Państwo proszeni o opuszczenie sali i przejście do 

poczekalni, jeśli tego wymagać będzie sytuacja (przyjęcie nowego pacjenta, zabieg lub 

szczególnie ciężki stan innego dziecka). Pielęgniarka poprosi Państwa  do Dziecka 

ponownie, gdy tylko to będzie możliwe. Wasza wyrozumiałość i cierpliwość stanowi 

dla nas ogromną pomoc.   

 Na odcinku intensywnym: 

o Data i godzina odwiedzin ustalana jest z Lekarzem Prowadzącym i/lub 

Lekarzem Koordynatorem.  

o Pierwszeństwo na odcinku intensywnej terapii mają rodzice pacjentów w 

stanie skrajnie ciężkim.  

o Osoby dowożące odciągnięty pokarm naturalny  mogą go przekazać na 

portierni w godzinach 13.00-14.00 oraz 19.00-21.00 lub o innej porze 

bezpośrednio  na poszczególne odcinki oddziału, ale po uzgodnieniu z 

Lekarzem Prowadzącym.  

 Na odcinku neonatologii : 

o Może się zdarzyć, że kilkoro rodziców pragnie odwiedzić swoje dzieci w tym 

samym czasie, a przestrzeń wokół inkubatora czy łóżeczka jest ograniczona; 

ograniczona jest też powierzchnia sali. Prosimy o wyrozumiałość i wymienianie 

się na salach z innymi rodzicami, tak aby każdy miał szansę towarzyszyć 

swojemu dziecku w okresie jego aktywności.  

o Data i godzina odwiedzin ustalana jest z lekarzem prowadzącym.  

o Matka kangurująca przebywa tak długo, jak z medycznego punktu widzenia 

kangurowanie jest dopuszczalne.  

o Długość pobytu matki, która nie karmi naturalnie swojego dziecka lub nie 

kanguruje, ojca lub innej osoby odwiedzającej, jest uwarunkowana sytuacją 

epidemiologiczną i ilością matek karmiących / osób odwiedzających  na sali. 

 W sytuacjach szczególnych, uwarunkowanych stanem pacjenta, możliwe jest 

zobaczenie dziecka przez najbliższą rodzinę (dziadkowie, rodzeństwo).  W takich 

sytuacjach oprócz rodziców do noworodka mogą podejść jednorazowo dwie osoby, 
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które przestrzegać będą ogólnie obowiązujących przepisów organizacyjnych i 

epidemiologicznych. Zgodę na odwiedziny osób innych niż rodzice dziecka wydaje 

Kierownik Oddziału lub Lekarz Koordynator.   

 W okresie, kiedy oczekujecie Państwo na wejście do sali lub na rozmowę z lekarzem, 

prosimy o przebywanie w miejscach przeznaczonych dla odwiedzających (hall z 

fotelami). Korytarze są traktami komunikacyjnymi, z przyczyn organizacyjnych i 

epidemiologicznych nie mogą być blokowane.  

 W sytuacji, gdy rodzic jest chory, nawet na  „banalne” przeziębienie lub biegunkę, 

bardzo prosimy o rozwagę w decyzji o odwiedzinach Waszego Dziecka. Nasi Pacjenci 

nie mają odporności na zakażenia. Z pozoru błahe przeziębienie rodzica może 

prowadzić do zapalenia płuc  lub innej poważnej choroby u dziecka/dzieci 

przebywających na sali/oddziale. Jeśli mają Państwo objawy zakażenia dróg 

oddechowych (katar, kaszel, ból gardła) lub przewodu pokarmowego (biegunka, 

wymioty) lub kontaktowaliście się z osobą chorą zakaźnie (np.: starsze rodzeństwo 

dziecka lub ktoś w rodzinie ma np.  ospę wietrzną), zgłoście to telefonicznie swojemu 

Lekarzowi Prowadzącemu i zastosujcie się do jego zaleceń. Osoby z widocznymi 

objawami zakażenia nie są wpuszczane na oddział (!). 

 Odwiedziny rodzeństwa – z uwagi na podwyższone ryzyko choroby zakaźnej u dzieci 

(okres inkubacji) - są każdorazowo uzgadniane z Lekarzem Koordynatorem.  

 Czasowo, w okresach wzmożonej zachorowalności sezonowej, Zespół ds. Zakażeń 

Szpitalnych i Dział Higieny Szpitalnej może ograniczyć lub wstrzymać odwiedziny na 

oddziale, co zostanie ogłoszone osobnym zarządzeniem Dyrekcji. Osoby 

dostarczające pokarm przekazują go pielęgniarce/położnej przy drzwiach wejściowych 

na poszczególne odcinki oddziału lub dostarczają na portiernię.   

 W większości przypadków stosowanie przez matkę leków zaleconych przez lekarza w 

okresie okołoporodowym, nie stanowi przeciwwskazania do karmienia noworodka 

pokarmem naturalnym. Możliwość podawania noworodkowi pokarmu naturalnego  

można zawsze skonsultować  z Lekarzem Prowadzącym.  

 

 

 

POBYT W POKOJACH MATKA I DZIECKO 

 

Oddział dysponuje pokojami „Matka i Dziecko”, w których mogą przebywać noworodki w 

stanie stabilnym pod 24-godzinną opieką swoich mam/ojców. O możliwości przejścia 

pacjenta do pokoju MiDz decyduje Lekarz Prowadzący. Rodzice mogą korzystać z aneksu 
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kuchennego, wyposażonego m.in. w czajnik elektryczny (w pokojach nie można korzystać z 

urządzeń grzejących). Szczegółowych informacji o zasadach zakwaterowania udziela 

Pielęgniarka Oddziałowa, u której też można zapisać się na miejsce w pokoju. 

 

 

 

WYPIS Z ODDZIAŁU  

 

Zakończenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w Oddziale kwalifikuje pacjenta do 

wypisu do domu lub przekazania do oddziału macierzystego, innego oddziału GCZD lub 

szpitala w pobliżu miejsca zamieszkania rodziców. Zakres wykonywanych w ONiITN procedur 

diagnostycznych i leczniczych jest uwarunkowany możliwościami jednostki (szpitala) i 

chorobą pacjenta; po zakończeniu realizacji procedur specjalistycznych (właściwych dla 

ośrodka o najwyższym stopniu referencji) dalsze leczenie i opieka są zapewniane w innej 

jednostce medycznej.  

 

 

 

POKARM MATKI 

 

Nasz Szpital promuje karmienie naturalne, a personel ONiITN uczestniczy  w specjalistycznych 

szkoleniach z zakresu wspomagania laktacji. Rodzice decydujący się na karmienie naturalne w 

sytuacji, gdy z różnych względów niemożliwe jest karmienie piersią na żądanie, mogą 

dostarczać mleko matki w specjalnych torebkach lub pojemnikach.  

 Specjalistyczne akcesoria do przechowywania mleka kobiecego mają wiele zalet: 

odpowiednia wielkość, podziałka, pasują do większości laktatorów. W celu 

przechowywania mleka matki można również wykorzystać pojemniki plastikowe z 

pokrywką przeznaczone do żywności (bezpieczne są naczynia z polipropylenu i 

polisulfonianu; nie wykazują przenikania szkodliwych substancji do żywności, można je 

sterylizować). Pokarm może też być przechowywany w naczyniach szklanych ze 

szczelną przykrywką, które poddaje się sterylizacji.  

 Naczynie musi być umyte ciepłą wodą i detergentem, starannie wypłukane i 

wyparzone (dla noworodków donoszonych i zdrowych) lub 

wysterylizowane/wygotowane (minimum 5 minut gotowania) dla wcześniaków i 

noworodków chorych.  
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 Na pojemniku należy napisać imię i nazwisko dziecka, datę i godzinę odciągnięcia 

pokarmu oraz jego objętość.  

 Nie zaleca się mieszania mleka odciągniętego w różnym czasie.  

 Konieczne jest  transportowanie  mleka świeżego w torbie chłodniczej z wkładami 

chłodzącymi. 

 Czas przechowywania nie schłodzonego mleka dla wcześniaków i noworodków 

chorych wynosi 1 godzinę w temperaturze pokojowej. W lodówce do 96 godzin 

 

 

 

UDZIAŁ W OPIECE NAD DZIECKIEM 

 

 Zaopatrzenie pacjenta w leki, szczepionki oraz preparaty żywieniowe (mieszanki 

mleczne) należy do podstawowej działalności szpitala. 

 Jeżeli Rodzice życzą sobie zastosować inny preparat szczepionki, to mają prawo 

dostarczyć go dla własnego dziecka, po wcześniejszym zgłoszeniu lekarzowi 

prowadzącemu.  

 Przyjmowanie od rodziców darowizn  w postaci leków czy mieszanek mlecznych nie 

jest dopuszczalne z punktu widzenia prawnego i epidemiologicznego.  

 Ubranka i inna bielizna noworodkowa (kocyki, pieluszki flanelowe) mogą być 

przynoszone pacjentom ONiITN, ale w oparciu o przepisy epidemiologiczne są 

poddawane praniu zgodnie z zasadami epidemiologicznymi. Szpital nie ponosi 

odpowiedzialności za zagubienie czy uszkodzenie ubrania w procesie czyszczenia.  

 Rodzice mogą decydować o rodzaju środków higienicznych stosowanych u dziecka, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy względy medyczne nakazują inaczej. Wobec powyższego 

istnieje możliwość zaopatrywania dziecka w artykuły wybranych przez rodziców 

producentów w zakresie: pieluch jednorazowych, oliwki, wilgotnych chusteczek 

higienicznych oraz maści/kremów do pielęgnacji okolicy pieluszkowej. 

 Rodzice mogą zaopatrzyć dziecko w: 

o Obrazki i przedmioty o treści religijnej 

o Grzechotki, zabawki niemowlęce z materiałów przeznaczonych do dezynfekcji. 

o Sprzęt audio z nagranym głosem rodziców, muzyką, dźwiękami kojącymi   
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CHRZEST 

 

Nasi Pacjenci mają prawo do opieki duszpasterskiej zgodnej z wyznaniem Ich 

Rodziców/Opiekunów prawnych. O planowanej wizycie duszpasterza należy poinformować 

Lekarza Prowadzącego lub Pielęgniarkę pacjenta. Sakrament Chrztu świętego jest udzielany 

przez kapelana szpitalnego (numer telefonu znajduje się na Tablicy Informacyjnej dla 

Rodziców) lub przez kapłana zaproszonego przez rodziców. W czasie ceremonii możliwa jest 

obecność najbliższej rodziny pacjenta.  

 

 

 

OPIEKA PSYCHOLOGA 

 

Rodzice pacjentów hospitalizowanych w ONiITN są objęci opieką psychologiczną. Psycholog 

w pierwszych dniach hospitalizacji Państwa Dziecka zaopiekuje się Państwem i wyjaśni  

zasady obowiązujące na oddziale, wprowadzi w specyfikę tego miejsca. Jego zadaniem jest 

wspieranie Państwa w trudnym czasie leczenia Dziecka w oddziale. Zachęcamy do kontaktu z 

Psychologiem Oddziału, dostępnym pod numerem telefonu: 608 809 807. Chęć rozmowy z 

psychologiem można też zgłaszać Lekarzowi Prowadzącemu lub Pielęgniarce Pacjenta.   

 

 

 

INNE 

Pomoc dla oddziału 

Leczenie na Oddziale jest bezpłatne i nie ma konieczności zakupu leków.  

Jeżeli jednak zechcielibyście Państwo wspomóc naszą jednostkę, to istnieje taka możliwość 

poprzez darowiznę na rzecz fundacji [Fundacja „Iskierka”, Fundacja  NFOZ], z dopiskiem  

„ONiITN GCZD Katowice”. Fundacja Iskierka oraz NFOZ ma możliwość korzystania z 1% 

podatku dochodowego (szczegóły na Tablicy Informacyjnej dla Rodziców).  

Darowizny w formie przedmiotowej są przyjmowane na podstawie przepisów GCZD, do 

wglądu u Pielęgniarki Oddziałowej.  
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Zachęcamy Państwa do wydruku Broszury, zapisywania pytań czy uwag i dzielenia się z nami 

Waszymi spostrzeżeniami.  

 

Lekarze i Pielęgniarki Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  

 

 

Kontakt:  

Sekretariat Główny - 32 2071780  

Sekretariat Medyczny – 32-2071752 

adres email: kitipn@gczd.katowice.pl  

Faks: 32-2071781 

Pielęgniarka Oddziałowa – 32-2071756 

Odcinek Intensywnej Terapii: sala duża – 32-2071776; sala mała– 32-2071760 

Odcinek Neonatologii: 32-2071770 

Dyżurka Lekarska: 32-2071779, -1757, -1771, -1754, -1759* 

* - Lekarze przebywają przez znaczną część dnia oraz w godzinach dyżurowych na salach 

pacjentów, dlatego nie zawsze mogą odebrać telefon; zapytaj Lekarza Prowadzącego pod 

którym numerem jest najczęściej dostępny 

  

mailto:kitipn@gczd.katowice.pl

