Szanowni Państwo!
Przekazujemy zestaw praktycznych informacji,
które mogą być użyteczne w trakcie pobytu
w naszym Centrum.

INFORMATOR
DLA PACJENTÓW
HOSPITALIZOWANYCH

Karta Praw Pacjenta
Każdy pacjent powinien zapoznać się
z Kartą Praw Pacjenta, która znajduje się w
Punkcie Pielęgniarskim oraz na tablicy
informacyjnej.
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w
Wielkopolskim Centrum Onkologii
dr n. med. Krystyna Adamska
tel: 618850653.

Świadoma zgoda na wykonanie
procedury medycznej
Pacjent powinien wyrazić świadomą zgodę
na wykonanie procedury medycznej.
Świadoma zgoda oznacza przekazanie
przez lekarza prowadzącego w pełni
zrozumiałych informacji, które rozwieją
wszelkie wątpliwości na temat planowanej
procedury.
WIELKOPOLSKIE CENTRUM OKONOLOGII
PRACUJE ZGODNIE ZE
STANDARDAMI AKREDYTACJNYMI
CENTRUM MONITOROWANIA JAKOŚCI
W OCHRONIE ZDROWIA

N1-WCO-ODDZIAL, Wydanie nr 1, projekt Data: 08.10.2015,

Depozyt
Każdy pacjent na czas pobytu w szpitalu
lub tylko w dniu zabiegu operacyjnego,
może złożyć wartościowe rzeczy w
depozycie oddziałowym lub szpitalnym.
Wystarczy zgłosić taką wolę Pielęgniarce
Oddziałowej.
Wielkopolskie Centrum Onkologii nie
ponosi odpowiedzialności za państwa
własność, która nie została oddana do
depozytu.
Odwiedziny
Odwiedziny pacjentów odbywają się
codziennie. Nie mogą one jednak
zakłócać przebiegu badań, zabiegów
oraz innych czynności wykonywanych z
pacjentem. W miarę możliwości
prosimy więc odwiedzających o
przebywanie z pacjentem w trakcie
odwiedzin na holu widokowym ze
stolikami i krzesłami, który mieści się
na VI piętrze szpitala lub w Ogrodzie
Zimowym
zlokalizowanym
przy
kawiarni Pomarańczarnia.
Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00
– 6.00.
Regulamin Odwiedzin znajduje się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Odzież wierzchnia
Odzież wierzchnia prosimy oddać rodzinie
do domu lub schować w szafie na Sali
chorych. Odwiedzający zobowiązani są
zostawić odzież wierzchnią w szatni przy
portierni na poziomie „P”.

Opieka duszpasterska
Wielkopolskie
Centrum
Onkologii
zapewnia opiekę duszpasterzy wszystkich
wyznań. Potrzebę taką należy zgłosić
Pielęgniarce Oddziałowej lub pielęgniarce
opiekującej się chorym.

W szpitalu znajduje się Kaplica p/w Matki
Bożej Częstochowskiej (III piętro – obok
rehabilitacji – otwarta całą dobę).
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Pobyt
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się
z Regulaminem Pobytu w szpitalu
obowiązującym w Wielkopolskim Centrum
Onkologii.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Posiłki
Śniadanie
Obiad
Kolacja

8.00 – 8.30
12.00 – 12.30
17.30 – 18.00

Informacje o stanie zdrowia
Wszelkich informacji o stanie zdrowia
udziela pacjentowi i upoważnionym przez
chorego lekarz prowadzący pacjenta lub
lekarz dyżurny. W szpitalu obowiązuje
zasada nie udzielania informacji przez
telefon.

Plan opieki
Dla każdego pacjenta opracowywany jest
plan opieki. Zawiera on cel pobytu oraz
podstawowe kroki w postępowaniu
z pacjentem: diagnostyka, planowane
leczenie, planowany termin zabiegu,
szacowany czas hospitalizacji. Pacjent
powinien ów plan znać wraz z jego
modyfikacjami.

Udział bliskich w procesie leczenia
Pacjent w naszym Szpitalu przysługuje
prawo
do
dodatkowej
opieki
pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby
bliskie lub inne wskazane, dlatego też
osoby bliskie, opiekunowie lub inne
osoby wskazane przez chorego i na jego
życzenie mogą uczestniczyć w opiece nad
nim.

Lekarz odpowiedzialny za opiekę nad
pacjentem
Lekarzem prowadzącym, odpowiedzialnym
za opiekę nad pacjentem jest lekarz
opiekujący się salą (dane lekarza
umieszczone są przy wejściu do sali).
Lekarz prowadzący przedstawia się
pacjentowi przy przyjęciu do oddziału.

Wgląd do dokumentacji medycznej
Pacjenci hospitalizowani oraz osoby
upoważnione przez pacjenta mają prawo
dostępu do dokumentacji medycznej
w trakcie pobytu.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Edukacja zdrowotna
Dla pacjentów oraz ich bliskich pracownicy
oddziału prowadzą edukację zdrowotną.
Ww.
działania
mają
charakter
indywidualnych rozmów.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy
informacyjnej w oddziale.

Opieka psychologiczna i socjalna
W Wielkopolskim Centrum Onkologii
porad
udzielają
psycholodzy
i pracownicy socjalni.
Poza
rozmowami
indywidualnymi
z pacjentami i ich rodzinami, na terenie
Centrum odbywają się zajęcia grupowe
oraz różne formy organizacji czasu
wolnego (projekcje filmów, koncerty,
wystawy). Harmonogram tych wydarzeń
przedstawiany jest Państwu na bieżąco
przez pracowników Pracowni Psychologii
oraz
jest
dostępny
na
stronie:
www.wco.pl/ppk
oraz
na
tablicy
informacyjnej w oddziale.
Kontakt: pokój 3070, III piętro, tel.
618850882 lub za pośrednictwem
personelu medycznego oddziału.
Konsultacje dietetyczne
Odbywają się od wtorku do czwartku w
godzinach 9.00 – 10.00 oraz 12.30 – 13.30.
Chęć rozmowy z dietetykiem należy
zgłaszać u pielęgniarki oddziałowej.
Konsultacje odbywać się będą po
wcześniejszym ustaleniu terminu.

Biblioteka
Biblioteka Szpitalna znajduje się w
budynku CD – 6 piętro, pokój 6CO. Proszę
wjeżdżać
windą
przy
Rezonansie
Magnetycznym, który znajduje się za
portiernią, drugie zejście w prawo.
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 15.25.
INTERNET
W Wielkopolskim Centrum Onkologii
istnieje możliwość skorzystania z Internetu
poprzez sieć przewodową. W tym celu z
dyżurki pielęgniarek należy pobrać kabel i
po uprzedniej akceptacji regulaminu
korzystania z sieci, można się podłączyć do
Internetu.
Regulamin oraz instrukcje korzystania z sieci
znajdują się na tablicach informacyjnych.

WIFI
WIFI dostępne jest wyłącznie w ogrodzie
zimowym. Pacjenci oraz odwiedzający
mają możliwość korzystania bezpłatnego
z kiosku internetowego.
Kawiarnia Pomarańczarnia
Znajduje się w holu głównym Szpitala na
parterze (w prawo, za portiernią).
Godziny otwarcia:
Pn – Pt
8.00-17.00
Sobota
9.00 – 16.00
Niedziela
Zamknięte

Wypis z oddziału
Karty informacyjne chorego z pobytu w
Oddziale wydawane są przez lekarzy na
Sali pacjenta do godziny 11.00. Uprzejmie
prosimy o zwolnienie łóżka w dniu wypisu
do godziny 10.30.
Zwolnienie lekarskie
Pacjent, który będzie korzystał ze
zwolnienia lekarskiego, zobowiązany jest
najpóźniej w dniu wypisu zgłosić ten fakt w
Sekretariacie Oddziału.
W dniu wypisu
1. Prosimy odebrać wszystkie wartościowe
przedmioty
przechowywane
w
depozycie, oraz sprawdzić czy zabrali
Państwo wszystkie rzeczy osobiste.
2. Prosimy upewnić się, czy wiecie
Państwo dokładnie, jakich zabiegów,
leków, pielęgnacji potrzebujecie po
powrocie do domu w związku z
odbytym leczeniem?
3. Prosimy upewnić się, czy wiecie
Państwo, jak dalej dbać o swoje
zdrowie? W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości,
należy
zapytać
pielęgniarkę lub lekarza.
4. Prosimy upewnić się, czy musicie
Państwo odbyć wizytę w poradni lub
wizytę kontrolną w oddziale?
5. Prosimy upewnić się, czy wiecie
Państwo z kim i w jaki sposób należy

skontaktować się, jeżeli po opuszczeniu
szpitala pojawi się jakiś problem? W
razie wątpliwości, należy zapytać
pielęgniarkę lub lekarza.
Ocena pobytu
Uprzejmie prosimy o dokonanie oceny
satysfakcji z pobytu w naszej placówce.
Ankieta dostępna jest:
 poprzez stronę www.wco.pl;
 w dyżurce pielęgniarskiej.
Zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz
wszelkich środków odurzających
Na
terenie
Szpitala
obowiązuje
bezwzględny zakaz palenia wyrobów
tytoniowych, spożywania alkoholu oraz
wszelkich środków odurzających.

Segregacja śmieci
W Wielkopolskim Centrum Onkologii
obowiązuje segregacja śmieci. Każdy kosz
na Sali chorych, w łazienkach i na
korytarzach
jest
opisany.
Prosimy
wyrzucać śmieci według oznaczeń.
Szczegółowa procedura segregacji śmieci jest
dostępna na tablicy informacyjnej przy Punkcie
Pielęgniarskim.

Informacje o oddziale
Szczegółowe informacje o oddziale
znajdują się we wkładce stanowiącej
załącznik do niniejszego informatora.
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Wielkopolskie Centrum Onkologii
bierze udział w
PROGRAMIE Centrum Monitorowania
Jakości w Ochronie Zdrowia
Higiena rąk to bezpieczna opieka
zgodnego z wytycznymi światowej
organizacji zdrowia (WHO)

