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Informacja dla pacjentów
Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Myszkowie jest jednostką organizacyjną szpitala pracującą w
trybie ciągłym.
W izbie przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu
na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i
leczeniem w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób.
Gdy zachodzi konieczność świadczenia obejmują również zapewnienie transportu w celu zachowania
ciągłości leczenia.

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom w IP:
- porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta,
- podstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja
specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych,
- rozszerzona diagnostyka (TK, USG), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych,
resuscytacja,
- procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych.
O konieczności wykonania ww. badań diagnostycznych decyduje lekarz izby przyjęć.
Powyższe oznacza, iż pacjent w IP nie uzyska:
- recepty na kontynuowanie leczenia,
- kontynuacji zwolnienia lekarskiego,
- porady lekarskiej w stanach nie zagrażających życiu.
W przypadku nagłego zachorowania, bądź gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie POZ może
niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w zakresie
Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej _ usytuowanej w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie przy
Al. Wolności 29.

Izba Przyjęć Szpitala przyjmuje pacjentów:


zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,



przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego,



zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia
skutkującego zagrożeniem życia.

Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.
Udając się do szpitala, należy zabrać między innymi:


skierowanie do szpitala,



dokument tożsamości (np. dowód osobisty),



ważne ubezpieczenie (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, legitymacja
rencisty/emeryta),



dokumentację medyczną, karty informacyjne, wyniki badań,



NIP pracodawcy lub własny (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej),



spis przyjmowanych leków,



leki własne specjalistyczne.

Przy trybie pilnym brak powyższych dokumentów nie stanowi przeszkody w przyjęciu do
szpitala. Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu na dany oddział ze względu na nagłe
pogorszenie się stanu zdrowia i o tym decyduje bezpośrednio lekarz z Izby Przyjęć.

