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WITAMY PANIE W NASZYM ODDZIALE 

 

„Być użytecznym - pomagać innym” - to hasło misji Naszego Szpitala. 

 

Pobyt w szpitalu wiąże się zawsze ze stresem i niepokojem wynikającym z obawy o swoje zdrowie. 

Oderwani od domu i uzależnieni od obcych ludzi czujemy się zagubieni, niepewni co z nami będzie. 

Proszę śmiało zwracać się do Nas z pytaniami, obawami i prosić o pomoc, jeżeli będzie taka 

potrzeba. Liczymy, że razem zdołamy sprawić, by Pań pobyt u Nas był zapamiętany tylko                 

z dobrej strony. 

 

SAVOIR VIVRE  ŻYCIA SZPITALNEGO - CZYLI  ZASADY, KTÓRYCH PROSIMY PRZESTRZEGAĆ: 

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie od godziny 14:00 do 19:00.  

Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby, przy czym ilość 

odwiedzających na sali nie powinna przekroczyć liczby pacjentów tej sali. 

2. Poród może odbyć się z osobą towarzyszącą. Zapewniamy rodzącej niczym nieskrępowany 

kontakt z najbliższą osobą w trakcie porodu i w ciągu 24 godzin po porodzie. 

3. Pacjentki w dniu zabiegu operacyjnego mogą być odwiedzane po spełnieniu zaleceń 

personelu medycznego. Biorąc pod uwagę jakim stresem jest operacja dla pacjentki                          

i bliskich, odwiedziny mogą odbywać się poza wyznaczonymi godzinami. 

4. Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.                         

W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 7 roku życia. 

5. Opiekunowie prawni/faktyczni mają prawo do udziału w procesie opieki nad chorym. 

6. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione                    

w stosunku do osób przez niego wskazanych. 

 

INFORMACJE DLA PACJENTEK ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH I PORODU: 

Do szpitala  należy zgłosić się 24 godziny przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub cięciem 

cesarskim, najpóźniej do godziny 10:00, na czczo, jeśli jest taka możliwość. 

Szanowna Pacjentko! 

W celu jak najlepszego przygotowania do zabiegu operacyjnego i zminimalizowania ryzyka 

zakażenia rany pooperacyjnej należy: 

 w przeddzień zabiegu operacyjnego /wieczorem/ wykonać kąpiel całego ciała; 

 zdjąć sztuczne paznokcie; 
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 zmyć lakier na paznokciach rąk i nóg; 

 na czas zabiegu zdjąć wszystkie metalowe ozdoby tj.: obrączki, pierścionki, kolczyki, 

bransoletki, zegarki, naszyjniki, spinki do włosów itp.; 

 w przypadku korzystania z protez zębowych, okularów, szkieł kontaktowych, aparatu 

słuchowego itp. - zdjąć je przed zabiegiem; 

 nie malować ust i nie wykonywać makijażu; 

 w przypadku kobiet mających długie włosy - spiąć je na czas zabiegu; 

 

Bezpośrednio przed zabiegiem - po kąpieli, pacjentka zakłada koszulę operacyjną, którą otrzymuje 

na oddziale. W trakcie kąpieli w szpitalu nie należy stosować żadnych przyborów higieniczno-

kąpielowych takich jak: myjka, gąbka, pumeks itp. 

 

WYPISY Z ODDZIAŁU:  

1. Wypisy proszę odbierać w sekretariacie oddziału od godziny 12:30, jeśli będą przygotowane 

wcześniej, zostaną Paniom przyniesione na salę chorych. 

2. Wypisy można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. Przy wyborze formy 

elektronicznej, proszę o wypełnienie formularza zgody oraz podanie adresu e-mail. 

3. Nasz adres e-mail: o-polozniczo-ginekologiczny@szpitalprzasnysz.pl / numer telefonu                    

do sekretariatu oddziału: 29 753 44 31. 

4. Zwolnienia lekarskie wypisywane są po zakończeniu leczenia na prośbę pacjentek - proszę 

poinformować  o konieczności wystawienia zwolnienia w trakcie obchodu lekarskiego.           

 

PACJENT POWINIEN: 

 nosić znaki identyfikacyjne, w które został zaopatrzony przy przyjęciu, 

 przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo - 

pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków, 

 stosować się do zaleconej diety, 

 odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów oraz personelu Szpitala, 

 przestrzegać zasad higieny osobistej, 

 przestrzegać zasad korzystania z urządzeń i pomieszczeń oddanych do dyspozycji pacjenta,                    

a także aparatury medycznej, 

 stosować się do przepisów dot. bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 
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 przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, 

elektrycznych, wentylacyjnych oraz grzewczych, 

 szanować mienie szpitala,   

 noworodki po nakarmieniu muszą być odłożone do łóżeczek, 

 zachować ład i porządek w miejscach będących w dyspozycji pacjentek tj. w szafkach oraz  

w bezpośrednim otoczeniu, 

 poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych                               

z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji, 

 pacjent lub jego opiekun prawny powinien udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub 

pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, 

co do istoty spraw dotyczących zdrowia pacjenta, 

 korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w sposób 

nieuciążliwy dla innych pacjentów, poza godzinami ciszy nocnej, nie zakłócając 

funkcjonowania aparatury medycznej. 

 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW: 

 gabinet lekarski oddziału położniczo-ginekologicznego – 29 753 43 48 

 dyżurka położnych oddziału położniczo-ginekologicznego  – 29 753 43 55 

 dyżurka położnych oddziału położniczo-ginekologicznego  – 29 753 44 37 

 dyżurka położnych oddziału położniczo-ginekologicznego  – 29 753 43 25 

 sekretariat oddziału położniczo-ginekologicznego – 29 753 44 31 

 adres e-mail: o-polozniczo-ginekologiczny@szpitalprzasnysz.pl 
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