ZASADY PRZYJĘĆ DO WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE

1.

Przyjęcia do szpitala pacjenta w trybie pilnym ze skierowaniem lub bez odbywają się

przez Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci lub Zakaźną Izbę Przyjęć przy Oddziale
Chorób Zakaźnych dla Dzieci.
2.

Przyjęcia do szpitala pacjenta ze skierowaniem w trybie planowym z

wyznaczonym terminem i oddziałem hospitalizacji, odbywają się w Punkcie Przyjęć
Planowych (wejście od ul. Dworcowej).
3. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym pozostający w tym dniu w szpitalu są
przyjmowani w godzinach 07: 30 – 12:00.


07:30 – 08:30 – Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej,



08: 30 – 09:30 – Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Chirurgii Szczękowo-

Twarzowej,


08:30 – 09:00 – Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Otolaryngologii

i Oddział Ortopedyczno-Urazowy z Chirurgią Kręgosłupa,


09:00 – 09:30 - Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Okulistyki i Klinika

Rehabilitacji,


09:30 – 10:00 – Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej,



10:00 – 10:30 – Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny

z Pododdziałem Reumatologii,


11:00 – Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki

10:30 -

i Chorób Rzadkich,


11:00 – 11:30 – Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych

Noworodków

i Niemowląt, Oddział Pediatryczny IV z Pododdziałem Alergologii,


11:30

–

12:00

-

Oddział

Pediatryczny

II z

Pododdziałem

Nefrologii

i Kardiologii Dziecięcej i Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci .
4. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym, którzy mogą udać się na przepustkę
przyjmowani są w godzinach 11:30 – 15:00.


11:30 – 12:00 – Oddział Ortopedyczno-Urazowy z Chirurgią Kręgosłupa

i Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,



12:00 – 12:30 – Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej,



12:30 – 13:00 – Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z

Pododdziałem Reumatologii,


13:00 – 13:30 – Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i

Chorób Rzadkich i Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Otolaryngologii,


13:30

–

14:00

–Oddział

Pediatryczny

II

z

Pododdziałem

Nefrologii

i Kardiologii Dziecięcej i Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej,


14:00 – 14:30 – Oddział Pediatryczny IV z Pododdziałem Alergologii i Oddział

Chorób Zakaźnych dla Dzieci,


14:30 – 15:00 –Klinika Rehabilitacji i Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych

Noworodków i Niemowląt i Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w Zakresie Okulistyki.

5.

Do planowego przyjęcia do szpitala Rodzic/Opiekun prawny Pacjenta powinien

posiadać:
a. Skierowanie do szpitala,
b. Dowód osobisty,
c. Książeczkę zdrowia dziecka (zalecane)
d. Posiadaną dotychczasową dokumentację medyczną, w tym wyniki badań,
e. Leki przyjmowane przez dziecko na stałe,
f. Przybory toaletowe i pielęgnacyjne, pidżamę, kapcie, bieliznę, pieluchomajtki, książki i
przybory potrzebne do kontynuacji nauki szkolnej, ulubioną zabawkę . Prosimy o
przynoszenie własnych talerzyków, kubków i sztućców dla dzieci do spożywania
dodatkowych własnych produktów spożywczych pomiędzy posiłkami wydawanymi przez
szpital.
g. Nie zalecamy pozostawiania przy dziecku przedmiotów wartościowych.

6. Przyjęcia planowe do zabiegu operacyjnego nie mogą być realizowane w przypadku:
a. Kontaktu z chorobą zakaźną, nie wcześniej niż:
- Ospa wietrzna: 21 dni (kontakt) lub gdy wyschnie ostatni wykwit (przebyta choroba)
- Świnka: 24 dni (kontakt) lub 10 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)

- Odra: 12 dni (kontakt) lub 5 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)
- Różyczka: 21 dni (kontakt) lub 7 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)
- Koklusz: 20 dni (kontakt) lub 21 dni od pierwszych objawów lub 6 dni od rozpoczęcia
antybiotykoterapii (przebyta choroba)
b. Ostrej infekcji przebiegającej z takimi objawami jak: gorączka, katar, kaszel, wymioty,
biegunka, wysypka
c. Aktualnie stwierdzonej grypy lub ostrej biegunki u innych, wspólnie zamieszkujących
członków rodziny.
d. Zaszczepienia dziecka:
- Di- Te-Per, haemophilus, polio, pneumokoki – przez okres 3 dni od szczepienia,
- Świnka, odra, różyczka, ospa wietrzna – przez okres 2 tygodni od szczepienia.
e. Braku czystości skóry głowy i włosów.
W sytuacjach opisanych powyżej lub w przypadku innych wątpliwości prosimy
Rodziców/ Opiekunów o kontakt telefoniczny z odpowiednim oddziałem szpitala, celem
ustalenia nowego terminu zabiegu operacyjnego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
7. Przyjęcie planowe celem wykonania diagnostyki na oddziałach zachowawczych nie
mogą być realizowane w przypadku:
a. Ostrej infekcji zakaźnej ( gorączka, katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka).
b. Choroby zakaźnej lub kontaktu z chorobą zakaźną , nie wcześniej niż:
- Ospa wietrzna: 21 dni (kontakt) lub gdy wyschnie ostatni wykwit (przebyta choroba)
- Świnka: 24 dni (kontakt) lub 10 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)
- Odra: 12 dni (kontakt) lub 5 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)
- Różyczka: 21 dni (kontakt) lub 7 dni po wystąpieniu zmian skórnych (przebyta choroba)
- Koklusz: 20 dni (kontakt) lub 21 dni od pierwszych objawów lub 6 dni od rozpoczęcia
antybiotykoterapii (przebyta choroba)
c. Aktualnie stwierdzona grypa lub ostra biegunka u innych członków rodziny
zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym.
d. Szczepienie szczepionką żywą:
- Di- Te-Per, haemophilus, polio, pneumokoki – przez okres 3 dni od szczepienia,

e. Brak czystości skóry głowy i włosów
W sytuacjach opisanych powyżej lub w przypadku innych wątpliwości Rodzice powinni
powiadomić odpowiedni oddział szpitala, celem ustalenia nowego terminu zabiegu
operacyjnego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

