
 
 Informacje dla Pacjentów Oddziału Rehabilitacji  
1. W Oddziale obowiązuje strój i obuwie sportowe, prosimy o zabranie:  

 obuwia zmiennego oraz klapek gumowych (do korzystania z urządzeń sanitarnych 
w Ośrodku),  

 szlafroku, koszuli nocnej, bielizny, piżamy i luźnego, wygodnego ubrania (np. 
dresu),  

Prosimy zabrać zapas bielizny na cały pobyt ponieważ w LCO nie ma 
możliwości prania. 

 ręczników,  

  przyborów toaletowych – mydła, gąbki, pasty i szczoteczki do zębów, 
kremu/balsamu do ciała, dezodorantu, przyborów do golenia,  

  okularów, soczewek kontaktowych, aparatu słuchowego, protez.  

 kubka, sztućców, talerza.  
 
2. Należy zabrać ze sobą leki przyjmowane na stałe w oryginalnych 
opakowaniach,chorzy na cukrzycę powinni zabrać glukometr wraz z paskami 

na cały pobyt w oddziale  3-4 tygodnie 

3. Leki Pacjent będzie otrzymywał od pielęgniarki Oddziału ściśle wg zlecenia 
lekarskiego. Pacjent nie może przyjmować samodzielnie leków chyba, że lekarz zaleci 
inaczej.  

4. W dniu przyjęcia na Oddział, po zapoznaniu się z topografią Oddziału Pacjent 
oczekuje na badanie lekarskie, na które zabiera ze sobą – przyjmowane obecnie leki, 
dokumentację medyczną (karty leczenia szpitalnego, zdjęcia rtg itp.).  

5. Wszystkich chorych prosimy o utrzymanie czystości a w szczególności:  

 okrycia wierzchnie, obuwie, torby, pozostawione w szafie, lub na szafie – nic nie 
może pozostawać na podłodze (trudność w sprzątaniu),  

 prosimy o nie układanie rzeczy na parapecie okna,  

 na stoliku przyłóżkowym i łóżku dbamy o porządek,  

 fusy od kawy i herbaty wrzucamy do pojemnika na odpady (nie do zlewu !),  

 na Sali znajduje się odbiornik telewizyjny który przyjmuje określone monety (50 
groszy, 1zł, 2zł, 5zł),  

 cisza nocna obowiązuje między godziną 22.00 – 6.00.  



6. Wartościowe rzeczy, biżuterie pozostawiamy w domu – Ośrodek nie odpowiada za 
rzeczy wartościowe, nie oddane do depozytu.  

7. Na terenie Ośrodka zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.  

8. W dniu wypisu prosimy spakować rzeczy oraz zwolnić łóżko do godz. 11.00.  

9. Odebranie wypisu z pobytu odbywa się w dyżurce lekarskiej od godz.11.00 do 12.00.  

10. Opieka duszpasterska – Msza Święta odbywa się w soboty o godz. 19.00 w Kaplicy 
Ośrodka.  

11.Odwiedziny odbywają  się codziennie w godz. 14.00 -18.00 

12. Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu:  
 

 Dyżurka lekarska rehabilitacji A,         tel. 68 475 06 62  

 Dyżurka pielęgniarska rehabilitacji A, tel. 68 475 06 16  

 Dyżurka lekarska rehabilitacji B,         tel. 68 475 067 6 76  

 Dyżurka pielęgniarska rehabilitacji B, tel. 68 475 06 63 

 

Życzymy miłego pobytu. 

 



 


