
 

 

 
INFORMACJA DLA PACJENTÓW PLANUJĄCYCH POBYT 

W ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU SPSZOZ “ZDROJE” 
Szczecin, ul. Mączna 4 

 
Uzgadnianie terminu przyjęć do OTUA 
 

 Sekretariat Oddziału tel. 91 880 6098, w godzinach 8.00 – 14.00, 
 W celu zapisania się na Oddział konieczne jest posiadanie skierowania (można je otrzymać od lekarza 

rodzinnego lub lekarza psychiatry), prosimy, aby na skierowaniu napisać numer telefonu 
komórkowego do osoby, która chce zgłosić się na Oddział, abyśmy mogli informować pacjentów  
o wolnych miejscach, 

 Skierowanie należy wysłać lub dostarczyć na adres SPSZOZ „Zdroje” (z dopiskiem OTUA) w terminie 
do 14 dni od daty wpisu na listę oczekujących. Niezachowanie tego terminu będzie skutkowało 
usunięciem z powyższej listy. 

 

Procedura przyjęcia: 
 

 W uzgodnionym terminie pacjent zgłasza się do Psychiatrycznej Izby Przyjęć, 
 Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 

powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila), 
 W związku z trwającą pandemią, każdy pacjent w Izbie Przyjęć badany jest testem na obecność 

koronawirusa. Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość, ponieważ oczekiwanie na wynik testu trwa kilka 
godzin. Można na ten czas zabrać ze sobą dodatkowe kanapki. 

 

Niezbędne dokumenty przy przyjęciu do OTUA: 
 

 Dowód osobisty, 
 Wypisy z dotychczasowych hospitalizacji. 

 

Dodatkowo trzeba zabrać: 
 

 Maseczki (na czas pandemii), 
 Leki na okres 8 tygodni (przyjmowane na stałe), 
 Ubrania na 8 tygodni (w okresie zimowym okrycie wierzchnie), 
 Obuwie na zimę (kapcie), 
 Bieliznę osobistą, piżamę/koszulę nocną, 
 3 zeszyty 60 kartkowe + długopisy, 
 Środki czystości i przybory toaletowe, proszek do prania, 
 Okulary (jeśli ktoś używa do czytania). 

 

Na Oddziale są do dyspozycji pacjentów: 
 

 Aneks kuchenny, pralka. Biblioteczka. 
 

Nie należy zabierać: 
 

 Kart do gry, gazet, książek, gier, krzyżówek, kości do gry itp., 
 Ostrych narzędzi, 
 Mp3, laptopów, radia, tabletów, 
 Wód toaletowych i innych kosmetyków na bazie alkoholu, 
 Tytoniu „luzem”, maszynek, gilz (bibułek) – nie można robić skrętów. 

 

Informacje o odwiedzinach: 
 

 Odwiedziny w Oddziale - tylko w soboty i niedziele od 10.30 – 13.00 (na czas pandemii wstrzymane). 
 

Parking: 
 

 Istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego uprawniającego do postoju pojazdu na 
terenie szpitala w kwocie 100 zł + 20 zł kaucji zwrotnej za wydanie karty wjazdowej. 

 

Telefony kontaktowe: 
 

 SEKRETARIAT     91 880 6098 
 PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA   91 880 6003 
 DYŻURKA PIELĘGNIAREK   91 880 6006 


