Informacje organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjmowanych w Poradni Konsultacyjnej
Kliniki Patologii Noworodka IPCZD lub na hospitalizację 1 dniową
Szanowni Rodzice
Mając na uwadze usprawnienie procedury przyjęcia naszych pacjentów w Poradni Konsultacyjnej Kliniki
Patologii Noworodka oraz w odpowiedzi na Państwa najczęstsze pytania dotyczące wizyty przygotowaliśmy
w punktach informacje organizacyjne. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i ich przestrzeganie.
PRZYJĘCIE do Poradni Konsultacyjnej lub hospitalizację 1 dniową

1. Przyjęcie do Poradni/ Szpitala jest realizowane na podstawie skierowania.

2.
3.
4.

5.

– hospitalizacji 1-dniowej (pacjenci do 6 m-ca życia) - obowiązuje skierowanie do Szpitala
– wizyty poradnianej (pacjenci po ukończeniu 6 m-ca życia do 12 miesiąca życia)- obowiązuje
skierowanie do Poradni Konsultacyjnej IPCZD
Obowiązuje przestrzeganie wyznaczonego terminu oraz godziny zgłoszenia się do szpitala
W przypadku rezygnacji z wyznaczonego terminu pacjent jest zobowiązany powiadomić sekretariat
Poradni najpóźniej dzień przed planowanym terminem przyjęcia (tel. 22 815 17 83 lub 22 815 71 30)
W dniu przyjęcia do Poradni Konsultacyjnej lub na hospitalizację 1-dniową Rodzice powinni zgłosić
się do szpitala 30 min przed wyznaczoną godziną przyjęcia do wejścia PORADNIE SPECJALISTYCZNE –
najpierw do stanowiska TRIAGE. ..-- Po pomiarze temperatury u pacjenta i opiekuna oraz
po wypełnieniu ankiety w punkcie TRIAGE. Następnie pacjenci wychodzą ze szpitala i kierują się do
drzwi WEJŚCIE GŁÓWNE. Tam małą windą (po prawej stronie od wejścia) wjeżdżają bezpośrednio na 1
piętro i kierują się do Sekretariatu Kliniki (prosimy o telefon pod nr 22 815 17 83, że Państwo już
jesteście na 1 piętrze)
W przypadku przyjęcia pierwszorazowego do IPCZD, po procedurze TRIAGE pacjent przechodzi do
Rejestracji celem założenia dokumentacji (Historii Choroby). Wówczas należy zgłosić się 1h przed
podaną godziną konsultacji.
a. Następnie jak w punkcie 4..--

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Skierowanie do Szpitala (pacjenci do 6 miesiąca życia na hospitalizację 1 dniową) lub do Poradni
Konsultacyjnej (pacjenci po ukończeniu 6 miesiąca życia)
2. Książeczka Zdrowia Dziecka i Karta Wypisowa z Oddziału Noworodkowego. Proszę mieć kopię dla
lekarza Poradni.
3. Inne karty wypisowe z hospitalizacji/ konsultacji dziecka (jeśli były)
4. Pełna dokumentacja z okresu ciąży (Karta Ciąży!!!, badania USG, badania laboratoryjne)
UWAGA. Prosimy, aby na wizytę przywieźć ze sobą próbkę moczu dziecka (może być mocz pobrany
wieczorem, przechowany w lodówce)
WARUNKI POBYTU
Zgodnie z regulaminem, w obecnej sytuacji epidemiologicznej, przy dziecku może przebywać jeden opiekun
prawny.

