
Informacje dla pacjentów 
• Warunkiem przyjęcia do Oddziału Neurologii jest skierowanie przez lekarza (z wyjątkiem stanów 

nagłych!) 
• Termin przyjęcia należy ustalić osobiście  dostarczając skierowanie do pok. nr 21 lub zadzwonić 

do sekretariatu o/neurologii  dziecięcej (pod nr tel. 32 3490-150) podając kod dostępu i pesel 
dziecka (e-skierowanie).    

• W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć budynek D, I piętro (pacjent z rodzicem lub 
opiekunem prawnym) w godz.:  Poniedziałek 7.15.  Wtorek, środa, czwartek, piątek 7.30 

• Dziecko musi być zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.) – znieczulenie 
ogólne do badań możliwe w odstępie 3 tygodnie po infekcji dróg oddechowych leczonej 
antybiotykiem 

• W przypadku objęcia opieką endokrynologa, neurochirurga, kardiologa – konieczna zgoda 
na wykonanie badania rezonansu magnetycznego oraz znieczulenie ogólne (opinia na piśmie) 

• Dla dzieci leczących się w poradniach specjalistycznych, konieczne jest pisemne zaświadczenie o 
diagnostyce i przyjmowaniu leków na stałe! 
Brak zaświadczenia wiąże się z odmową przyjęcia na oddział. 

• Dziecko musi być na czczo (tzn. bez jedzenia i picia także wody), w przypadku dzieci starszych 
od wieczora poprzedniego dnia, w przypadku niemowląt ostatni posiłek do godz. 5.00 rano w dniu 
przyjęcia 

• W dniu przyjęcia nie podawać porannej dawki leków przeciwpadaczkowych.  Poprzedniego dnia 
leki podać zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami. 
Pozostałe leki podać z małą ilością wody do godz. 5.00 

• Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, kserokopie dotychczasowej 
dokumentacji medycznej (wypisy, opinie psychologa, logopedy, psychiatry – do pozostawienia 
w dokumentacji szpitalnej), kalendarzyk napadów padaczkowych, zdjęcia tomografii, rezonansu 
magnetycznego, dokument świadczący o ubezpieczeniu. 

• Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), 
szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek 

• Nie zapewniamy łóżka rodzicom. 
• Rodzic na oddziale może skorzystać z lodówki (jedzenie w pojemniku lub woreczku opisane 

imieniem i nazwiskiem), kuchenki mikrofalowej, czajnika bezprzewodowego (zabrać mały 
termosik do wrzątku), możliwość skorzystania ze sklepiku szpitalnego, możliwość wykupienia 
obiadu w cateringu (płatne gotówką)   

• Dziecko ma zapewnione 3 posiłki. Dodatkowe jedzenie dla dzieci wyłącznie w małych porcjach 
(soczki w małych kartonikach lub butelkach, małe jogurty, umyte owoce) 

• Koniecznie zdjąć całą biżuterię (w tym wszystkie kolczyki), zmyć makijaż 
• Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko jedna osoba dorosła 

(bezwzględnie zdrowa!). Dzieci do lat 14, nie będące pacjentami, nie powinny przebywać 
na Oddziale 

• Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych 
przedmiotów przyniesionych przez pacjentów (telefony komórkowe, biżuteria, laptopy, itp.) 

• W trakcie pobytu na oddziale rodzice proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddziału 
Neurologii Dziecięcej 
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