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INFORMACJE DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

Rodzicu/Opiekunie naszego Pacjenta, poniżej zamieściliśmy istotne i przydatne 

informacje na czas pobytu w naszym Oddziale. 

1. Karta praw pacjenta znajduje się na tablicy informacyjnej przy punkcie 
pielęgniarskim. 
 

2. Prosimy o ponowne zapoznanie się z regulaminem sali pooperacyjnej/ 
wybudzeniowej, którego kopię otrzymaliście w dniu przyjęcia. Dodatkowy 
egzemplarz  umieściliśmy dla Państwa dyspozycji w ekspozytorze przy punkcie 
pielęgniarskim. 
 

3. Plan zabiegów operacyjnych jest ,,planem” i zawsze z różnych przyczyn może ulec 
zmianie. Dlatego dzieci do planowych zabiegów operacyjnych powinny być 
przygotowane w godzinach porannych tj.: kąpiel, zalecenia przygotowania 
przewodu pokarmowego, farmakoterapia i inne zgodnie z zaleceniami personelu 
medycznego. 
 

4. Przygotowanie skóry i błon śluzowych do zabiegu operacyjnego stanowi jeden  
z wielu kluczowych elementów całego procesu gojenia i dochodzenia do zdrowia. 
Szczególnie zwracamy uwagę na utrzymanie podstawowej higieny ciała i błon 
śluzowych – nie ograniczamy się tylko do miejsca okolicy operowanej. 
 

5. Rodzic/opiekun ma możliwość uczestniczenia w transporcie dziecka na Blok 
Operacyjny do momentu przejęcia opieki nad dzieckiem przez zespół 
anestezjologiczny. 
 

6. Prosimy o ograniczenie rozmów przy starszych dzieciach na temat własnych obaw, 
lęków, niepewności, niezadowolenia. Wszelkie wątpliwości proszę konsultować  
z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym. Starajcie się ,,maskować” własne niepokoje, 
aby dodatkowo nie wzmacniać i potęgować strachu, stresu, lęku i niepokoju u dzieci. 
 

7. Rodzic/opiekun wraz z dzieckiem nie może opuścić Oddziału bez powiadomienia   
personelu medycznego. 
 

8. Na oddziale dla osób towarzyszących posiadamy do dyspozycji (nieodpłatnie) – 
fotele dla matek karmiących, łóżka polowe, materace – dostępna ilość nie zawsze 
może  zabezpieczyć potrzeby wszystkich opiekunów. 



 

 

9. Rodzic/opiekun w warunkach szpitalnych, nie sypia w łóżku dziecka. Łóżko pacjenta 
jest łóżkiem TYLKO pacjenta. 
 

10. W obrębie szafki i łóżka znajdują się niezbędne rzeczy pacjenta, pozostałe prosimy 
umieścić w szafie na  sali – nie na parapetach, grzejnikach i podłodze. 

 

11. Zaopatrzenie ortopedyczne typu kule, wózki znajdujące się na wyposażeniu Oddziału 
są do dyspozycji pacjenta, bez możliwości ich wypożyczenia. 
 

12. Nie stosujemy na salach własnych czajników, grzałek oraz elektrycznych kawiarek.       
Na Oddziale wyznaczone jest do Państwa dyspozycji pomieszczenie socjalne  
nr 218. Przypominamy o zasadach: dbaj i szanuj, a w sytuacjach problemowych 
zgłaszaj i alarmuj. 
 

13. Produkty wymagające przechowywania w lodówce umieszczamy zgodnie  
z zamieszczoną na niej instrukcją. W przypadku braku opisania zgodnie  
z wskazaniami personel pomocniczy ma obowiązek  dokonać ich utylizacji. 
 

14. Rodzic/opiekun ma możliwość wykupienia dla siebie posiłków (płatność gotówką). 
Zgłoszenia proszę kierować do Pani kuchenkowej w godzinach porannych do godziny 
10:30 – pomieszczenie numer 224. 
  

15. Świetlica pozostaje do dyspozycji dzieci pod opieką opiekuna (wyłączona z użytku       
w okresie pandemii). Tu jest czas na pielęgnowanie relacji oraz  umacnianie więzi. 
Odstawiamy komórkę i laptop. Poświęćmy ten moment na czytanie, granie, 
rysowanie, układanie i recytowanie...bez pędu  i pośpiechu. 
  

16. Karty informacyjne oraz zaświadczenia wydawane są w dniu wypisu przez 
wyznaczonego lekarza po godzinie 11:30, w zależności od natężenia pracy  
w oddziale. Kartę informacyjną rodzic/opiekun otrzyma po przedłożeniu do wglądu 
dokumentu potwierdzającego swoją tożsamość. 
 

17. Przed opuszczeniem oddziału rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić się do punktu 
pielęgniarskiego w celu pisemnego potwierdzenia odbioru dziecka. 

 
 

 


