•

Godziny wizyt lekarskich:
▪

•

Klinika Kardiochirurgii

wizyta poranna: 8:30 – 11:00

Oddział „E”

Posiłki:
Śniadanie – godz. 7:00 – 8:00
Obiad – godz. 12:00 – 13:00
Kolacja – godz. 17:00 – 18:00

• Odwiedziny:

•
•

•
•

codziennie w godz. 11:00 – 17:00
w pozostałych godzinach za zgodą
Ordynatora oddziału
Cisza nocna w godz. 22:00 – 6:00
W czasie wykonywania zabiegów i wizyt
lekarskich oraz w porze posiłków jesteście
Państwo zobowiązani przebywać na oddziale
(w swojej sali).
Każde wyjście poza oddział prosimy zgłaszać
pielęgniarce dyżurnej.
Informacje o stanie zdrowia
Wszelkie informację o stanie zdrowia
są
udzielane
przez
ordynatora
lub lekarza prowadzącego wyłącznie
pacjentowi lub wskazanej przez niego
osobie.

• Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo prosimy
o nie zażywanie w trakcie pobytu
w Szpitalu własnych leków. Informację
o stosowanych dotychczas lekach należy
przekazać lekarzowi prowadzącemu.
• Można
korzystać
z
komórkowego pod warunkiem:

telefonu

◊ niezakłócania pracy urządzeń medycznych
(należy
uzgodnić
to
z
personelem
medycznym);
◊ korzystania z telefonu w sposób nieuciążliwy
dla pacjentów i personelu.

Oddział specjalizuje się w operacjach serca
w krążeniu pozaustrojowym, wykonując m.in.:
− rewaskularyzację serca
− zabiegi na zastawkach serca
− leczenie nabytych i wrodzonych wad serca
− wszczepianie pomostów aortalnowieńcowych, pomostów tętniczych
− operacje tętniaków aorty
− transplantacje serca.
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Przekazujemy kilka praktycznych informacji,
które mogą być użyteczne w trakcie Państwa
pobytu w naszym Szpitalu.
•

•

•

Dokumentacja medyczna
Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej
dokumentacji prowadzonej w Szpitalu –
na oddziale i w poradni. Podczas pobytu
w
Szpitalu
dokumentacja
może
być
udostępniana do wglądu w obecności lekarza.
Istnieje także możliwość odpłatnego uzyskania
kserokopii
lub
wypożyczenia
oryginału
dokumentacji.
Prawo
do
wglądu
do dokumentacji medycznej ma również osoba
upoważniona przez pacjenta na piśmie. Można
również otrzymać
zaświadczenie
o
hospitalizacji.
W
tym
celu
prosimy
o kontaktowanie się z Biurem Ruchu Chorych.
Jeśli chcą Państwo zapoznać się z Prawami
Pacjenta i Regulaminem Organizacyjnym
Szpitala,
zachęcamy
do
skontaktowania
się z Pielęgniarką Oddziałową.

•

•

Badania i wizyty studentów
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego jest
szpitalem, w którym prowadzone są zajęcia
dydaktyczne
dla
studentów
w
ramach
przygotowania do wykonywania zawodów
medycznych. W związku z tym prosimy
o wyrażenie zgody na uczestnictwo studentów
podczas badań. Informujemy, że mają Państwo
prawo nie udzielić takiej zgody. Decyzja

Opieka duszpasterska
Przy Szpitalu znajduje się kościół Przemienienia
Pańskiego w którym posługę duszpasterską
pełni ks. Włodzimierz Piątek. Odwiedza
on chorych na oddziałach szpitalnych, dwa razy
dziennie
(w
godzinach
porannych
i popołudniowych), dodając otuchy cierpiącym
i służąc im pomocą.

• Msze Św. w dni powszednie o godz. 18.00
• Msze Św. w niedziele i święta o godz. 8.00
i 16.30
• Msze Św. w niedziele dla Pacjentów o godz.
10.30 na holu 2 piętra
• Kontakt telefoniczny (061) 8549274
• Spowiedź w kaplicy zawsze odbywa się pół
godziny przed Mszą Św. oraz na życzenie Pacjenta
podczas wizyt na oddziale
• Możliwość
przyjęcia
Eucharystii
istnieje
codziennie na każde Państwa życzenie na oddziale
lub w Kaplicy podczas Mszy Św.
•

Depozyt
Przedmioty wartościowe, które chcielibyście
Państwo zabezpieczyć na czas swojego pobytu
w Szpitalu, prosimy składać do depozytu
w Biurze Ruchu Chorych. Po hospitalizacji
na podstawie otrzymanego pokwitowania
można odebrać depozyt.
Za przedmioty wartościowe nie pozostawione
w depozycie Szpital nie odpowiada. Prosimy
o zachowanie szczególnej staranności w ich
zabezpieczeniu.

i rodzinnych
Kontakt
z
psychologiem
przez
lekarza
prowadzącego lub pielęgniarkę oddziałową.

Państwa zostanie w pełni uszanowana.

SZANOWNI PAŃSTWO!

•

•

•

Wsparcie socjalne
Istnieje
możliwość
uzyskania
informacji
związanych
z
przysługującymi
Państwu
uprawnieniami, jakie wynikają z bycia osobą
chorą lub niepełnosprawną.
Kontakt: mgr Małgorzata Makowska - nr tel.
061 8549282, lub 502 035 720, a pod jej
nieobecność mgr Iwona Wesołowska – nr tel.
061 8549150 lub 505 793 808

•

Opinie i wnioski
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi
odnośnie świadczonych przez nasz Szpital
usług, to mogą Państwo przekazać je poprzez:

• wpis do zeszytu uwag: znajduje się na każdym
oddziale w dyżurce pielęgniarskiej;
• przesłanie pisma na adres Dyrekcji Szpitala
(ul. Długa ½, 61-848 Poznań)

Biblioteka
W przyziemiu znajduje się niewielka biblioteka.
Przy wypożyczaniu należy okazać dowód
osobisty.
Gdy stan zdrowia uniemożliwia samodzielne
dotarcie do niej, możecie Państwo skorzystać
z pomocy personelu szpitalnego.

• rozmowę z Dyrektorem Szpitala lub jednym
z jego zastępców, codziennie od 8.00 – 15.00;
w Biurze Dyrekcji, wejście A, III piętro

Godziny otwarcia:
- Od poniedziałku do piątku: 8.00 – 13.00.

•

Bufet Aga
Znajduje się w przyziemiu, koło poradni.
Oferuje dania gorące, zimne przekąski, świeże
owoce, napoje oraz słodycze.
Godziny otwarcia:
− W dni powszednie: 8.00 – 17.00
− W niedziele i święta: 11.00 – 17.00

• Zakaz palenia
Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz
palenia wyrobów tytoniowych.

Pomoc psychologa
W Szpitalu możecie Państwo
z pomocy psychologa w zakresie:
− rozwiązywania
problemów
z chorobą i hospitalizacją;
− rozwiązywania
problemów

skorzystać
związanych
osobistych

• drogą elektroniczną – na naszej stronie
internetowej
www.skpp.edu.pl
w
Zakładce
Dla Pacjenta poprzez Opinie i Wnioski.
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
i Kombatanta
Funkcję tę w Szpitalu pełni:
mgr Anna Ruszczak
Tel. (0-61) 854-90-99 lub (0-61) 854-93-18

Opracowanie: Sekcja Organizacji,
Tel. 61 854-93-18
Aktualizacja: październik 2013

