WYKAZ DOKUMENTÓW I RZECZY OSOBISTYCH NIEZBĘDNYCH
PACJENTOWI PRZY PRZYJĘCIU PLANOWYM
I. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
1.
2.
3.
4.
5.

Skierowanie do szpitala
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne
Karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych – jeżeli posiada
Aktualne badania podstawowe laboratoryjne oraz inne typu usg i rtg (klisze rtg) – jeżeli
posiada
6. Inne: adres i telefon najbliższej rodziny/opiekuna sprawującej opiekę nad pacjentem
W przypadku hospitalizacji dziecka dodatkowo:
1. PESEL dziecka
2. Karta szczepień
3. Książeczka zdrowia dziecka w przypadku niemowląt
W przypadku hospitalizacji kobiety w ciąży:
1. Karta ciąży
2. Wyniki badań wykonaych w ciąży (jeżeli pacjentka posiada).
II. WYKAZ NIEZBĘDNYCH PRZYBORÓW OSOBISTYCH
1. Przybory toaletowe (mydło, szczoteczka, pasta do zębów, gąbka kąpielowa, szampon oraz
grzebień lub szczotka do włosów)
2. Przybory do golenia
3. Piżama, szlafrok, bielizna osobista
4. Pantofle
5. Ręczniki – 2 szt.
6. Sztućce (widelec, łyżka, nóż, łyżeczka)
7. Kubek lub szklanka
8. Ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne
9. Dres w przypadku oddziału reumatologicznego
10.
Leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital
zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego
świadczenia)
11.
Inne przedmioty do użytku prywatnego według indywidualnych potrzeb pacjenta
Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby lub reklamówki, która
powinna zmieścić się w szafce przy łóżku pacjenta.
W przypadku osób obłożnie chorych prosimy o zabezpieczenie w balsam odżywczy do ciała,
większą ilość ręczników, gąbki kąpielowe oraz dodatkową bieliznę osobistą!!!

Zgłaszając się do SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO należy
przedstawić następujące dokumenty:
dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport,
osoba ubezpieczona – aktualna, podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa,
osoba nieubezpieczona – dowód tożsamości, osoba ta pokrywa koszty leczenia
szpitalnego,
rencista, emeryt – legitymację i ostatni odcinek renty lub emerytury,
rzemieślnik – legitymację rzemieślnika i dowód ostatniej wpłaty,
student – aktualną legitymację studencką,
rolnik – legitymację lub zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy,
członkowie rodziny osób ubezpieczonych – aktualną rodzinną legitymację
ubezpieczeniową,
osoby bezrobotne – legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie ostemplowane przez
Rejonowy Urząd Pracy.
W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 14
dni. W przeciwnym razie pacjent zostanie obciążony kwotą udzielonej porady.

