
Wyposażenie oddziału przeznaczone do dyspozycji rodziców/opiekunów 

❖ Rozkładane fotele dla rodzica/opiekuna dziecka, który może przebywać z nim 24 godziny na 

dobę 

❖ Dwa małe pomieszczenia magazynkowe na walizki, torby podróżne – w związku tym ogranicz 

swój bagaż do  minimum zabierając ze sobą tylko niezbędne rzeczy  

❖ Aneks kuchenny wyposażony w czajnik elektryczny, kuchenkę mikrofalową, lodówkę i szafki 

kuchenne oraz stolik przyścienny i krzesła 

❖ Łazienka z prysznicem (wspólna dla dwóch oddziałów) -  rodzice/opiekunowie mogą   

również korzystać z  łazienki przy sali pacjenta 

Co rodzic/opiekun musi zabrać ze sobą dla swoich potrzeb 

✓ Leki które rodzic/opiekun przyjmuje na stałe 

✓ Przybory toaletowe 

✓ Odzież osobistą dzienną, nocną, kapcie, klapki 

✓ Bielizna pościelowa – koc, śpiwór, poduszka 

✓ Sztućce, kubek, talerzyk dla siebie i dziecka itp. 

Jak przygotować się do pobytu w oddziale. 

Co ze sobą zabrać. 

➢ Wymaganą dokumentację medyczną pacjenta np.: - skierowanie, dokumentacja 

radiologiczna (płyta CD, USG itp.) kserokopie kart informacyjnych z pobytu w innych 

ośrodkach itp. 

➢ Leki które pacjent przyjmuje na stałe 

➢ Jeżeli pacjent korzysta z wyrobów medycznych typu np.:  protezy, aparaty, ortezy 

ortopedyczne, gorsety, kołnierz ortopedyczny, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, 

zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt 

stomijny 

➢ Przybory toaletowe – pasta i szczoteczka do zębów, grzebień/szczotka do włosów, mydło, 

               szampon, oliwka itp. 

➢ Bielizna/odzież osobista – piżama, koszulka, kaftanik, śpioszki itp., ręczniki, kapcie/klapki, 

dres lub inne wygodne ubrania 

➢ Ulubioną zabawkę/maskotkę 

➢ Przybory szkolne, zeszyty, książki/ćwiczenia itp. dla dzieci w wieku szkolnym 

 

UWAGI: Oddział nie zapewnia wyżywienia dla rodzica/opiekuna 

• Zapasy żywności należy uzupełniać na bieżąco – zbyt mała lodówka 

• Żywność należy przechowywać w lodówce w opisanym pojemniku 

• Nie należy gromadzić zbyt dużej ilości produktów spożywczych w Sali pacjenta 

• Brak możliwości prania ubrań/bielizny w oddziale – w związku z tym prośba o zorganizowanie 

we własnym zakresie sukcesywnej wymiany bielizny/ubrań 


