
Informacja dla rodziców dzieci przyjmowanych do zabiegu 
p lanowego na Oddz ia ł Ch i ru rg i i z Oś rodk iem 
Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci

W trosce o należyte przygotowanie dziecka do planowego 
zabiegu operacyjnego prosimy o zastosowanie się do 
poniżej zawartych zaleceń:

Dziecko zgłaszające się do planowego zabiegu operacyjnego 
musi być zdrowe, tj. nie może mieć objawów infekcji.

Prosimy o zgłoszenie się z dzieckiem do szpitala 
punktualnie - nie mamy możliwości przyjmowania dzieci do 
zabiegów planowych poza wyznaczonymi godzinami.

Przy przyjęciu dziecka do szpitala musi być obecny rodzic/
opiekun prawny. Opiekun prawny musi mieć przy sobie 
postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Jeżeli zabieg jest zaplanowany w dniu przyjęcia dziecko musi 
zgłosić się NA CZCZO - nic nie jeść i nie pić!!! w ciągu 6 godzin 
przed przyjazdem do szpitala.

Prosimy o usunięcie kolczyków, tipsów, zmycie lakieru z 
paznokci u rąk i nóg. Dziecko powinno być przygotowane do 
przyjęcia (wykąpane, włosy umyte, nie należy smarować ciała 
kosmetykami). W przypadku niezastosowania się do tych 
wymagań dziecko nie będzie przyjęte na oddział i nie będzie 
poddane leczeniu operacyjnemu.

Do szpitala należy zabrać: piżamę, kapcie, zmianę bielizny, 
ręcznik, mydło, szczoteczkę, pastę do zębów i kubek, sztućce.

Na sali z dzieckiem może przebywać tylko 1 osoba dorosła. 
Jeden z opiekunów może przebywać z dzieckiem całą dobę.



Jeżeli przynosicie Państwo dziecku dodatkowe jedzenie - 
prosimy, żeby były to małe porcje, które dziecko może od razu 
zjeść (soczki w małych kartonikach lub butelkach, małe jogurty, 
umyte owoce – bez pestek). Pozostałe jedzenie, którego 
dziecko nie zjadło, prosimy pozostawić podpisane w lodówce 
lub zabrać do domu. W dniu zabiegu nie pozostawiać dziecku 
jedzenia!!!

W razie choroby dziecka lub rezygnacji z zabiegu operacyjnego 
prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-14.00 032/3490014.

Po przebytej chorobie leczonej antybiotykiem lub chorobie 
zakaźnej powinien upłynąć okres co najmniej 2 tygodni, a po 
szczepieniu 4 tygodnie.

Niezgłoszenie się w ustalonym terminie na oddział 
powoduje wykreślenie z kolejki oczekujących.

Oddział Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla 
Dzieci – nr tel. 32/3490011

Sekretariat – nr tel. 32/3490014
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