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______________________
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie informujemy, że termin przyjęcia do szpitala wyznaczony został na _______________r.1
Jeżeli przyczyna zmiany ustalonego terminu będzie leżała po Państwa stronie, to takiej zmiany można dokonać wyłącznie z
przyczyn losowych. Informację należy przekazać pod numerem telefonu 68 4522312 (9:00-13:00) bądź osobiście na co
najmniej 48 godzin przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala.
W dniu przyjęcia (między godziną 9:00 – 11:00) niezbędny będzie:
1.

Dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich - dokument z peselem)
Szpital potwierdza ubezpieczenie w systemie e-WUŚ. W przypadku braku potwierdzenia potrzebny będzie
aktualny dokument ubezpieczenia:
- legitymacja rencisty/emeryta
- osoby pracujące: druk RMUA
- dzieci: druk ZCNA

oraz, w zależności od rodzaju zabiegu:
- zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B (zalecane)
- wcześniejsza dokumentacja leczenia dotycząca danego schorzenia
- oznaczona grupa krwi z aktualnymi przeciwciałami odpornościowymi przeciwko krwinkom czerwonym (w
przypadku posiadania oznaczonej grupy krwi)
- leki zażywane na stałe – np. cukrzyca, nadciśnienie – w oryginalnych opakowaniach
- 2 kule łokciowe
- przybory toaletowe, ręcznik
- minimum dwie koszule nocne lub dwie pidżamy
prosimy również o:
- usunięcie lakieru do paznokci
- w przypadku zażywania leków na rozrzedzenie krwi należy skontaktować się z naszym szpitalem
Jeżeli w ciągu dwóch tygodni poprzedzających termin przyjęcia do szpitala przyjmowany był antybiotyk prosimy o kontakt z kolejką oczekujących.
Jeżeli na dzień przyjęcia jest lub ma wystąpić miesiączka prosimy o kontakt z kolejką oczekujących.
W celu sprawniejszego przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego prosimy o wykonanie morfologii krwi i
ogólnego badania moczu – nie jest to obowiązkowe, jednakże dzięki wcześniejszemu wykonaniu w/w badań laboratoryjnych nie narażą się Państwo na ponowne koszty podróży do szpitala, gdyż w przypadku nieprawidłowego wyniku badania
– pacjent nie zostanie zakwalifikowany do zabiegu, a ponowne przyjęcie do szpitala zależne będzie od prawidłowego wyniku badań laboratoryjnych.

1

Proponowany termin może ulec zmianie

