
   INFORMATOR

1. CO ZABRAĆ DO SZPITALA? 
Do szpitala nalezy zabrać�:
 kartę przebiegu ćiązy,
 dowo� d tozsamos�ći,
 znać� NIP praćodawćy lub własny (jes� li mama prowadzi działalnos�ć� gospodarćzą)
 indywidualnie  wyniki  konsultaćji  spećjalistyćznyćh  –  wpis  w  karćie  ćiązy  lub  

zas�wiadćzenie
 karta wypisu ze szpitala (przy hospitalizaćji w trakćie ćiązy) 
 dane poradni „D” - przyćhodnia rejonowa dla dziećka (nazwa, adres oraz imię i  

nazwisko lekarza pediatry)
 imię i nazwisko połoznej POZ (s�rodowiskowej)

2. WYNIKI BADAŃ
 grupa krwi i ćzynnik Rh – wynik oryginalny z numerem PESEL ćięzarnej
 aktualne badania obowiązująće w ćiązy, 
 wynik ćytologii, badanie posiewu z poćhwy (GBS) – wynik oryginalny,
 ostatni wynik badania USG,
 inne zalećenia i indywidualne badania w ćiązy

3. RZECZY OSOBISTE DLA MAMY RODZĄCEJ DO SZPITALA (TORBA PODRĘCZNA) 
 kosmetyki,  przybory  toaletowe  (a  takze:  pomadka  pielęgnaćyjna  do  ust,  mas�ć�  

pielęgnaćyjna na brodawki sutkowe – LANOLINA)
 szlafrok, 2 koszule do karmienia, 1 biustonosz dla mam karmiąćyćh, 10 wkładek 

laktaćyjnyćh, 2 sztuki majtek połoznićzyćh jednorazowyćh z siatećzki, 
 ręćzniki frotte (duzy i mały), ręćznik papierowy, ćhustećzki higienićzne, ćhustećzki 

pielęgnaćyjne nawilzone bezzapaćhowe, 
 klapki, skarpetki, 
 2 butelki wody niegazowanej z tzw. dzio� bkiem 
 kubek i sztuć�će

4. RZECZY DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W PORODZIE
 Ubranie  oćhronne  i  obuwie  jednorazowe  (dostępne  przed  wejs�ćiem  na  salę  

porodową)

5. DLA DZIECKA:
Nasz szpital zapewnia wyprawkę dla dziećka na ćzas pobytu w szpitalu. 
Jes� li masz zyćzenie uzywać� dostarćzonyćh przez siebie ubranek przygotuj: 
 body i pajaćyki (3 komplety na pobyt), 
 ćzapećzkę, i rękawićzki „niedrapki”, 
 pielućhy tetrowe i flanelowe (po 3 sztuki)
 koćyk bawełniany 



6. NA WYJŚCIE ZE SZPITALA
 Dla dziećka – fotelik samoćhodowy i odpowiednie do pogody ubranko
 Dla mamy – wćzes�niej przygotowane ubranie oraz DOBRY HUMOR, ULUBIONE 

KWIATY Z UPOMINKIEM W DOMU, POSPRZĄTANY DOM, UZUPEŁNIONE ZAKUPY I 
PRZYGOTOWANY WYSCMIENITY OBIAD :)

7. WYPISY: OD GODZ. 13.00 DO GODZ. 14.00
 osobny dla dziećka – przekazuje mamie indywidualnie na sali lekarz pediatra z 

zalećeniami w dniu wypisu
 osobny dla mamy – do odebrania w sekretariaćie Oddziału Połoznićzo- 

Ginekologićznego (I piętro). 
 jes� li nie odbierasz wypisu sama, daj osobie zgłaszająćej się po wypis swo� j dowo� d 

tozsamos�ći 

8. ODWIEDZINY: OD GODZ. 13.00 DO 19.00
 jedna osoba odwiedzająća na sali w oddziale
 okryćie wierzćhnie zostawiamy w szatni
 uzupełniamy wodę niegazowaną – 2 butelki 

9. OPIEKA NAD DZIECKIEM
 skon� ćzony 4 tydzien�  zyćia dziećka – obowiązkowa wizyta w Poradni Preluksaćyjnej

dla dziećka wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lu pediatry
 kontakt do plaćo� wek, w kto� ryćh wizyta jest refundowana przez NFZ

 Szpitalna poradnia przy ul. Walćzaka – tel. 95 73 31 862
 Medi Raj – tel. 95 71 51 101
 GLS – tel. 95 73 22 942

 w 4. miesiąću zyćia – wizyta w Poradni Okulistyćznej – dla dziećka wymagane jest 
skierowanie od lekarza rodzinnego lub pediatry

10. OPIEKA NAD MAMĄ I DZIECKIEM
 wizyty patronazowe połoznej s�rodowiskowej w domu przez ćały okres połogu 

(6 tygodni)

11. WAŻNE TELEFONY W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM
 W GORZOWIE SP. Z O.O.

 IZBA PRZYJĘĆC  (POŁOZM NIĆZO-GINEKOLOGIĆZNA) – TEL. 95 782 74 00
 SEKRETARIAT ODDZIAŁU POŁOZM NIĆZO-GINEKOLOGIĆZNEGO – TEL. 95 782 73 93
 SALA PORODOWA – TEL. 95 782 73 95
 ODDZIAŁ POŁOZM NIĆZY – TEL 95 782 73 94
 ODDZIAŁ NOWORODKOWY – TEL. 95 782 74 74

ZAPRASZAMY SERDECZNIE   


