
Pobyt dziecka w szpitalu 
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Ta broszura pomoże Ci podczas pobytu Twego dziecka  w szpitalu. Powinieneś 

przeczytać tą broszurę razem z dzieckiem. 

Przyjęcie do szpitala 

Jeśli Twoje dziecko ma skierowanie do szpitala musisz umówić termin pobytu. 

Zadzwoń do kliniki do której masz skierowanie. 

Telefony dostępne są na naszej stronie internetowej https://udsk.pl/strefa-

pacjenta/spis-telefonow/ 

W ustalony dzień przyjdź do szpitala. Wejdź głównym wejściem. 

https://udsk.pl/strefa-pacjenta/spis-telefonow/
https://udsk.pl/strefa-pacjenta/spis-telefonow/


 

Następnie idź prosto do Punktu przyjęć planowych 

 

Przy rejestracji znajduje się urządzenie do drukowania biletów: 



 

Pobierz bilet z urządzenia. Czekaj na wezwanie do okienka. 

Przy okienku wypełnisz dokumenty. Twoje dziecko dostanie opaskę na rękę. 

Sanitariusz zaprowadzi Cię i dziecko do kliniki. 

Rzeczy które należy zabrać do szpitala 

Jeśli Twoje dziecko zachoruje lub zrani się może być konieczne udanie się do 

szpitala. 

Pamiętaj aby zabrać ze sobą tylko najważniejsze rzeczy.  

Obok łóżka znajduje się szafka.  

W szafce nie ma dużo miejsca. 

Ubrania do spania 

      

pidżama  kapcie szlafrok 



Wygodne ubrania 

       

bluza  spodnie dresowe koszulka 

 

Bielizna 

  

majtki skarpetki 

 

Przybory toaletowe 

     

mydło pasta do zębów szczoteczka 

Ręcznik 



Inne rzeczy których twoje dziecko używa 

   

okulary aparat słuchowy 

 

 

Nie przynoś do szpitala cennych rzeczy 

  

biżuteria  pieniądze 

Możesz przynieść swemu dziecku 

    
książki muzyka telefon 

 



Lekarstwa Twego dziecka 

 

Pielęgniarka zada ci kilka pytań. 

Musisz powiedzieć jakie leki przyjmuje Twoje dziecko. 

Opowiedz na jakie choroby choruje. 

 

Przekaż pielęgniarce leki swego dziecka. 

Powiedz jak często Twoje dziecko bierze leki. 

Nie zapomnij wziąć ze sobą inhalatora lub pompy insulinowej. 

Pobyt w szpitalu 

  

 

Twoje dziecko może zostać w szpitalu jedną noc lub kilka dni. 

Musi odpoczywać. 

Nie może opuszczać oddziału w którym przebywa. 



Czasami Twoje dziecko będzie musiało opuścić oddział aby wykonać inne 

badania. 

Będziesz musiał podpisać zgodę na wykonanie Twemu dziecko badania. 

Pracownicy Oddziału 

Wielu różnych pracowników pracuje w szpitalu. 

  

Do Twego dziecka najczęściej będą przychodzić pielęgniarki. 

Pielęgniarki pomogą Twemu dziecku. 

Sprawdzą jak czuje się Twoje dziecko. 

Przyniosą leki. 

  

Każdego dnia przyjdzie do Twego dziecka lekarz. 

Lekarz będzie musiał zbadać Twoje dziecko. 

Opowie Ci o wszystkich badaniach które wykona Twemu dziecku. 

Możesz zapytać lekarza o stan zdrowia swego dziecka. 

  



Posiłki w szpitalu 

 

 

Każdego dnia Twoje dziecko otrzyma: 

− śniadanie 

− II śniadanie 

− obiad 

− podwieczorek 

− kolację 

Twoje dziecko nie może zjeść posiłku przed operacją.  

Odwiedziny 

 

Jeśli jesteś zdrowy, możesz przebywać z dzieckiem całą dobę. 

Zapytaj pielęgniarkę o to, kiedy i kto może odwiedzić Twoje dziecko. 

W czasie jednej wizyty, Twoje dziecko może odwiedzić jedna osoba. 

Osoba która przyjdzie do Twego dziecka musi być zdrowa. 

Wizyty powinny być krótkie. 



Powrót do domu 

 

Lekarz powie ci kiedy Twoje dziecko będzie zdrowe. 

Możesz wtedy zabrać je do domu. 

Przeczytaj wszystkie zalecenia jakie dostaniesz z oddziału. 

Postępuj zgodnie z zaleceniami od lekarza i pielęgniarki.  

Ocena pobytu w szpitalu 

 

Jeśli uważasz że Twoje dziecko było traktowane dobrze powiedz o tym 

pielęgniarce lub lekarzowi. 

 

Jeśli uważasz że twoje dziecko było źle traktowane powiedz o tym pielęgniarce 

lub lekarzowi. 



Kontakt 

 

Wszystkie informacje o szpitalu znajdziesz na stronie internetowej https://udsk.pl/ 

 

Możesz także do nas napisać sekretariat@udsk.pl 

https://udsk.pl/
mailto:sekretariat@udsk.pl

