Droga dojścia do Oddziałów Kardiologicznych i Przychodni Kardiologicznej
1. Znajdujesz się przy głównym wjeździe na teren Górnośląskiego Centrum Medycznego.
2. Wchodząc lub wjeżdżając na teren szpitala miniesz szlaban i zobaczysz drogi prowadzące do
poszczególnych budynków.
3. Skręć w lewo, aby dojść do budynku Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii, w którym znajdują
się:
a. Punkt Przyjęć Planowych do Oddziałów Kardiologicznych
b. kardiologiczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
c. Oddziały Kardiologiczne
d. Przychodnia Kardiologiczna
4. Wzdłuż drogi znajdują się miejsca parkingowe, w tym oznaczone miejsca dla osób
niepełnosprawnych.
5. Idź przed siebie około 60 metrów, aż zobaczysz budynek po prawej stronie.
6. Jeżeli skręcisz w prawo, zobaczysz wejście do Punktu Przyjęć Planowych do Oddziałów
Kardiologicznych oraz wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla pacjentów
kardiologicznych.
7. Nie skręcając w prawo, a idąc dalej prosto około 67 metrów wzdłuż budynku, dotrzesz do
głównego wejścia.
8. Jeśli masz trudności z poruszaniem się lub jeździsz na wózku możesz wjechać do środka
korzystając z pochylni zamontowanej przy wejściu
9. Do środka możesz dostać się także schodami. Zobaczysz nad nimi napis „Górnośląskie Centrum
Medyczne – Kardiologia, Kardiochirurgia”.
10. Kiedy znajdziesz się w środku budynku, zobaczysz :
a. po lewej stronie biletomat, w którym pobierzesz bilet z numerem do rejestracji w
poradni. Poradnie: kardiologiczna, elektrokardiologiczna i kardiochirurgiczna mieszczą
się w głębi korytarza po lewej stronie.
b. po prawej stronie wejście do Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
c. na wprost szatnię
11. Idąc za szatnią dalej prosto korytarzem, po prawej stronie zobaczysz zielone drzwi do klatki
schodowej do poszczególnych kondygnacji budynku, a idąc dalej prosto, zobaczysz
rozwidlenie, gdzie po lewej stronie znajdują się gabinety lekarskie poradni kardiologicznej,
elektrokardiologicznej i kardiochirurgicznej, po prawej Oddział Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym
oraz windy.
12. Windami dojedziesz na każde z siedmiu pięter, na których znajdują się :
a. I piętro – Kaplica Szpitalna, Laboratorium i Administracja Szpitala
b. II piętro - Oddział Elektrokardiologii
c. III piętro - I Oddział Kardiologii
d. IV piętro - II Oddział Kardiologii
e. V piętro - III Oddział Kardiologii
f. VI piętro - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym i
Oddział Kardiochirurgii
g. VII piętro - Oddział Kardiochirurgii

