
    LISTA  RZECZY  NIEZBĘDNYCH  DO  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  CHORÓB  PŁUC       

im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim 

1. W dniu przyjęcia do Szpitala pacjent powinien zgłosić się na czczo w godzinach rannych na Izbę Przyjęć. 

Osoby przyjmujące leki na stałe powinny je zażyć rano przed wyjściem z domu  popijając kubkiem wody. 
Nie należy w dniu przyjęcia przyjmować rano leków na cukrzycę. 
2. Dokumenty niezbędne aby zostać przyjętym na oddział to:

• skierowanie do szpitala 
• dokument tożsamości zawierający nr PESEL
• legitymacja emeryta ( jeśli dotyczy ) 
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dla pacjentów Unii Europejskiej. 

3. Podczas hospitalizacji pacjent proszony będzie również o okazanie karty informacyjnej lub innych 
dowodów leczenia (także z pobytów szpitalnych w innych placówkach, poradni specjalistycznych, wyników 
badań Tk  itp.) oraz przedstawienie informacji na temat dawkowania stosowanych leków.
4. W przypadku regularnego stosowania leków zaleconych na schorzenia, które nie stanowią powodu 
przyjęcia do szpitala, prosi się o zabranie tych leków (np. leki neurologiczne, psychiatryczne, okulistyczne, 
itp.) Leki muszą być w oryginalnych opakowaniach.
5. W trakcie przyjmowania na oddział Pacjent zostanie poproszony o podanie danych osoby, z którą 
pracownicy szpitala mogą kontaktować się w sprawach Pacjenta. W tym celu należy podać podstawowe 
informacje dotyczące tej osoby: imię i nazwisko oraz jej numer telefonu, ewentualnie adres zamieszkania lub
adres mailowy )
6. Pacjent, który został skierowany do leczenia planowego w Szpitalu powinien również zabrać ze sobą:

• przybory toaletowe, środki higieny osobistej, 
• pampersy ( w razie potrzeby ) 
• chusteczki nawilżające 
• piżamę/ koszulę nocną/ dres/ szlafrok/ kapcie/ klapki pod prysznic
• szklankę lub kubek, sztućce ( łyżka, widelec, nóż, łyżeczka) 
• suszarkę do włosów* , elektryczną maszynkę do golenia*

*za używanie przez pacjenta własnego niesprawnego sprzętu elektrycznego szpital nie ponosi 
odpowiedzialności w zakresie ich użytkowania oraz powstałych szkód.

Rzeczy powinny być zapakowane do małej podręcznej torby, która zmieści się do szafki przy łóżku 
pacjenta.

7. Osoba przyjmowana do szpitala może skorzystać z depozytu szpitalnego w celu przechowania rzeczy. 
Prosi się o nieprzynoszenie rzeczy wartościowych (pieniędzy, biżuterii, sprzętu komputerowego itp.) 
Wszystkie rzeczy oddane do  depozytu można odebrać za pokwitowaniem w dniu wypisu ze Szpitala.
8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy nie przekazane do depozytu Szpitala i pozostawione przez 
pacjenta na sali chorych.

9. Odziały szpitalne wyposażone są  w l czajniki elektryczne oraz lodówki dla pacjentów

Ze względu na brak sklepiku na terenie obiektu zaleca się zabranie produktów spożywczych np kawy, 
herbaty, cukru. Żywność wymagającą przechowywania w lodówce należy umieszczać w pojemnikach 
opisanych imieniem i nazwiskiem pacjenta. Rzeczy niepodpisane są usuwane z lodówki w trakcie 
sprzątania.



                                                                                           

                                                                                                


