
Przed badaniem /
zabiegiem / operacją 

Przy przyjęciu należy mieć przy sobie: 

1.  Dowód osobisty oraz Karta chipowa (województwo 
śląskie)

2. Dokumentację medyczną (w tym kserokopie kart infor-
macyjnych z leczenia szpitalnego, test wysiłkowy lub 
ECHO serca, jeśli były wykonywane, inne badania)

3. Listę aktualnie zażywanych leków. 

4.  Leki przyjmowane na stałe należy zabrać do Szpitala  
(w oryginalnych opakowaniach)

Postępowanie przed zabiegiem/ operacją:

a.  acjent powinien być na czczo

b. Można pić w niewielkich ilościach płyny – woda mine-
ralna niegazowana czy niesłodzona herbata

c. Chorzy na cukrzycę nie powinni zażywać porannej 
dawki insuliny oraz tabletek przeciwcukrzycowych

d. Chorzy zażywający Acenocumarol, Syncumar, Sintrom 
lub Warfin powinni ten lek odstawić (w uzgodnieniu 
z lekarzem) na 7 dni przed planowanym zabiegiem, a 
w zamian stosować podskórnie heparynę drobnoczą-
steczkową (Clexane, Fraxiparine).

Pacjent powinien uzgodnić zmianę leku z lekarzem rodzin-
nym lub lekarzem kierującym.

e.  Pacjent powinien mieć ze sobą w dniu przyjęcia aktu-
alny wynik parametru krzepnięcia krwi – wskaźnik INR 
(przed zabiegiem nie może on przekraczać wartości 
1,4)

f. Pacjenci powinni zażywać pozostałe przyjmowane 
dotychczas leki, w tym pochodną kwasu acetylosalicy-
lowego (Polacard, Acard lub Aspirynę) oraz pochodną 
tienopirydyny (np. Aclotin, Ticlo, Ifapidin, Apoclodin, 
Ticlid, Plavix).

Należy także zażyć poranna dawkę tych leków w dniu 
planowanego przyjęcia do PAKS.

g. Pacjent powinien zgłosić się wykąpany.

h. Pacjent powinien zgłosić się bez infekcji, stanów zapal-
nych (grypa, angina, przeziębienie, biegunka)  
w przypadku wystąpienia takich infekcji należy nie-
zwłocznie powiadomić PAKS celem ustalenia nowego 
terminu przyjęcia

i.  Pacjent powinien zabrać ze sobą: piżamę/koszulę, bieli-
znę osobistą, pantofle, szlafrok, przybory toaletowe.

Proszę nie zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych! 

Jeśli jest to jednak nieodzowne, to proszę je oddać pielę-
gniarce, która zdeponuje je w depozycie.

j. Przed udaniem się do sali zabiegowej należy wyjąć i za-
bezpieczyć soczewki kontaktowe oraz protezy zębowe.

k. Po przyjęciu Pacjent zostanie poproszony o zgodę 
na usunięcie owłosienia w miejscu nakłucia tętnicy  
w celu umożliwienia operatorowi wkłucia.

l. Przed wykonaniem zabiegu Pacjent zostanie popro-
szony przez lekarza o wyrażenie świadomej zgody na 
poddanie się zabiegowi. Świadoma zgoda oznacza, 
że zrozumieli Państwo na czym polega zabieg i zostali 
Państwo poinformowani o możliwych powikłaniach.

 

Organizacja 
pobytu

W naszym szpitalu mogą Państwo skorzystać z opieki  
bliskich. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby pielęgniarce/
lekarzowi. Zostaną dla Pana/i i osób bliskich udzielone in-
formacje na temat specyfiki, zakresu i sposobu wykonywa-
nia czynności, które uzależnione są od etapu leczenia, na 
którym się Pan/i znajduje. Prosimy pamiętać, że dodatko-
wo sprawowana opieka nie  może ograniczać praw innych 
pacjentów, w tym prawa do intymności.

Gdy zaistnieje potrzeba mogą Państwo na terenie szpita-
la przechować rzeczy wartościowe w depozycie. Należy 
zgłosić taką potrzebę pielęgniarce pełniącej dyżur. Rzeczy 
zostaną spisane na karcie depozytu i zdeponowane. Kartę 
depozytową należy zachować, gdyż rzeczy mogą być 
wydane tylko na jej podstawie. Za rzeczy wartościowe nie 
przekazane do depozytu szpital nie ponosi odpowiedzial-
ności.

W celu przechowywania produktów wymagających niskich 
temperatur do dyspozycji Państwa jest lodówka. Prosimy 
o zgłoszenie takiej potrzeby pielęgniarce, która zabezpie-
czy żywność w specjalnie do tego przygotowanym i opisa-
nym pojemniku.

Uwagi dotyczące Pana/i pobytu w szpitalu można zgło-
sić codziennie Ordynatorowi Oddziału lub w czasie jego 
nieobecności lekarzowi dyżurnemu, a w zakresie opieki 
pielęgniarskiej pielęgniarce oddziałowej lub w czasie jej 
nieobecności pielęgniarce dyżurnej. Można je również 
umieścić w przeznaczonej do tego celu książce skarg  
i wniosków znajdującej się w punkcie pielęgniarskim. 

Karta informacyjna Izby Przyjęć



Kontakt

W celu zapewnienia możliwości komunikowania się z oto-
czeniem szpital udostępnia dla Państwa aparat telefonicz-
ny z własnym numerem w punkcie pielęgniarskim oraz 
przenośny dla pacjentów leżących na OINK. 

Możecie Państwo korzystać z własnych telefonów 
komórkowych: 
•  na oddziale – bez ograniczeń,

• na OINK/ OIOK – ze względu na pracującą aparaturę 
medyczną ograniczenie rozmowy do przekazania nie-
zbędnych informacji.

Odwiedziny

Szpital nie ogranicza odwiedzin Pacjenta przez osoby bli-
skie, jednakże ze względu na zabiegowy charakter prowa-
dzonej działalności prosimy o planowanie wizyt  
w godzinach od 14.00 do 18.00. W przypadku przebywa-
nia Pacjenta w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardio-
logicznego prosimy o przebywanie przy Pacjencie jednej 
osoby. Podczas wizyty lekarskiej, wykonywanych zabiegów 
pielęgnacyjnych, przyjęcia nowego pacjenta, odwiedzający 
są zobowiązani do opuszczenia sal chorych na czas wyko-
nywania w/w czynności.

Leki 
własne

•  Leki własne należy przekazać pielęgniarce dyżurnej, 
która zabezpieczy je w przeznaczonym do tego miej-
scu. 

• W szpitalu jest bezwzględny zakaz zażywania leków, 
suplementow poza zleconymi przez lekarza szpitala.


