INFORMACJA DLA PACJENTA
PRZYJMOWANEGO W TRYBIE PLANOWYM
DO ODDZIAŁU PSYCHIATRII I PSYCHOTERAPII
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

32 359 80 15 / 32 359 80 11
Nazwisko i imię pacjenta

W DNIU PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ PACJENT POWINIEN POSIADAĆ:
 Własne przybory toaletowe i środki higieny osobistej.
 Leki, które zażywa na stałe.
 Duży plastikowy, zamykany pojemnik do przechowywania żywności
w lodówce dostępnej dla pacjentów.
 Produkty żywnościowe sypkie (kawa, herbata, cukier) w pojemnikach
plastikowych lub papierowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
planowany termin przyjęcia…………………………………………………………………………………………….
Potwierdzenie daty przyjęcia odbywa się drogą telefoniczną.

W dniu przyjęcia proszę zgłosić się z dowodem osobistym w Izbie Przyjęć
Szpitala Wieloprofilowego Górnośląskiego Centrum Medycznego .
Warunkiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest posiadanie
następujących dokumentów
 Skierowanie na leczenie szpitalne od lekarza rodzinnego lub
psychiatry
 Dokument tożsamości ze zdjęciem
 Karta
ubezpieczenia
zdrowotnego
(dotyczy
pacjentów
ubezpieczonych w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ)
 Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym
Funduszu Zdrowia lub prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych
z innego tytułu: Emeryt/Rencista – legitymacja ZUS, Zatrudniony – ZUS
RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa z ważną pieczątką (najlepiej z
ostatniego miesiąca)Bezrobotny/Inny- Zaświadczenie z UP, MOPS lub
inne. W przypadku braku ubezpieczenia przyjęcie do szpitala odbywa
się na zasadach przewidzianych dla osób nieubezpieczonych do
szpitala psychiatrycznego na podstawie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego.
 Dotychczasowa dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia

ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA NA ODDZIAŁ:
 Alkoholu i środków odurzających.
 Ostrych narzędzi i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 Prywatnych urządzeń elektrycznych(czajniki, grzejniki, żelazka itd.)

PACJENTOM „ODCINKA ZAMKNIĘTEGO” ODDZIAŁU ZABRANIA SIĘ:
 Posiadania urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych,
smart fonów, laptopów, tabletów i urządzeń mających możliwość
utrwalania obrazu i dźwięku).
 Wnoszenia na teren Oddziału przedmiotów szklanych, szklanych
opakowań ostrych narzędzi (noże, widelce), pasków, sznurków,
wszelkich wisiorków, kabli oraz rzeczy mogących stać się narzędziem
służącym do uszkodzenia ciała, zabójstwa lub samobójstwa.
NA ODDZIALE DOSTĘPNY JEST TELEFON STACJONARNY Z OPCJĄ NA
„ROZMOWY PRZYCHODZĄCE” o numerze 32 3598069

