INFORMACJE DLA PACJENTÓW
SZPITALNE CENTRUM MEDYCZNE W GOLENIOWIE SP Z O.O.
PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Zgłaszając się do izby przyjęć szpitala należy mieć ze sobą:
- skierowanie do szpitala, skierowanie do szpitala do planowanego zabiegu, a w przypadku
leczenia w Oddziale Chirurgii lub Oddziale Położniczo-Ginekologicznym podpisaną kartę
kwalifikacji
- dowód osobisty, w celu weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego
- kompletną dokumentację medyczną przedstawiającą dotychczasowy przebieg choroby i
leczenia (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań obrazowych – USG, TK tomografia komputerowa, NMR - rezonans magnetyczny, RTG, wyniki biopsji, kartę DiLO)
- pisemną informację od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do leczenia operacyjnego
(w przypadku przyjęcia do Oddziału Chirurgii lub Oddziału Położniczo-Ginekologicznego )
- pisemny wykaz leków stosowanych na stałe przez Pacjenta ze schematem ich przyjmowania
- leki i preparaty witaminowe, które Pacjent przyjmuje, a którymi szpital może w
sporadycznych przypadkach nie dysponować, szczególnie w pierwszych dniach hospitalizacji
- zaświadczenia o szczepieniu przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B, jeśli
takowe Pacjent odbył (szczepienie to należy do grupy szczepień niefinansowanych ze środków
publicznych, jednak zalecanych chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych;
szczepienia wykonywane są w poradniach lekarza POZ, wskazane jest podanie minimum 2
dawek szczepionki przed przyjęciem do szpitala; UWAGA – od podania 2. dawki szczepionki
powinny minąć przynajmniej 2 tygodnie – po takim czasie u osoby szczepionej pojawia się
odporność na WZW typu B); w razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednią
jednostką szpitala
- przybory toaletowe – przede wszystkim: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, ręczniki
(pamiętajmy o utrzymywaniu podczas pobytu w szpitalu należytej higieny osobistej)
- piżamę lub dres (Pacjent otrzyma także piżamę szpitalną, ale niektórzy Pacjenci czują się
swobodniej w swoich ubraniach), kapcie lub klapki kąpielowe
- prosimy o niezabieranie do szpitala przedmiotów wartościowych - biżuterii, znacznych sum
pieniędzy, sprzętu typu: tablet, laptop, itp. - szpital nie bierze za nie odpowiedzialności
- można zabrać swoje sztućce, kubek itp., choć wszyscy Pacjenci otrzymują naczynia szpitalne
- wskazane jest odroczenie zabiegu operacyjnego w przypadku przeziębienia, infekcji dróg
oddechowych i innych zakażeń – w przypadku zauważenia u siebie powyższych objawów
prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią kliniką lub izbą przyjęć celem ustalenia
ewentualnie innego terminu zabiegu.

