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Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu jest
placówką z historią i tradycjami. To tutaj na świat przychodzi 2% Polaków. Najwyższy, III stopień referencyjności
w ginekologii i położnictwie, onkologii ginekologicznej oraz neonatologii, świadczy o wysokiej jakości usług oraz
profesjonalnej kadrze, dbającej o zdrowie pacjentów. Nasz Szpital posiada certyfikaty:
1. Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
2. Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10
3. Systemu
Zarządzania
Bezpieczeństwem
Żywności
spełniającego
wymagania
normy
PN-EN ISO 22000:2018

Aby ułatwić Pani pobyt w Szpitalu prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami
CO PACJENTKA POWINNA POSIADAĆ PODCZAS PRZYJĘCIA I POBYTU W SZPITALU?
 dokument potwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL i zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

 w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18-ego roku życia, należy zabrać ze sobą
legitymację szkolną,

 skierowanie do Szpitala - w przypadku przyjęcia planowego,
 rzeczy osobiste: piżamę, porannik, ręczniki, przybory toaletowe, obuwie na zmianę, skarpety, zestaw sztućców,
kubek.
W razie potrzeby, na prośbę Pacjentki, Szpital udostępnia koszulę i porannik.

W każdym oddziale szpitalnym dostępna jest Karta
Praw i Obowiązków Pacjenta, Regulamin Pobytu i
Regulamin Odwiedzin.
Dodatkowo u Pielęgniarek/Położnych znajduje się
do wglądu informator, który zawiera m.in.:
 Zasady przygotowania do badań oraz
pobierania materiału do badań,
 Zalecenia pielęgnacyjne oraz dietetyczne,
 Informacje dotyczące opieki duszpasterskiej,
 Programy edukacji zdrowotnej,
 Inne przydatne informacje.

W sprawach dot. praw pacjenta można się
zwrócić do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta,
w dni robocze w godz. 7 30-1500 po uprzednim
telefonicznym lub @ uzgodnieniu terminu
tel. 61 8419 566, 609 693 703,
mail: rzecznikpp@gpsk.am.poznan.pl

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINU POBYTU W SZPITALU (pełen tekst Regulaminu dostępny jest w
każdym oddziale i na stronie internetowej Szpitala).
Pacjentka w szczególności powinna:
1. Poinformować lekarza o posiadanych przez siebie
lekach bezpośrednio po przyjęciu do oddziału.
2. Dbać o nierozprzestrzenianie zakażeń poprzez m.in.
częste mycie i dezynfekcję rąk (środki do dezynfekcji
są dostępne na terenie oddziałów).
3. Przechowywać produkty łatwo psujące się w
lodówkach przeznaczonych do tego celu (produkty
należy podpisać).
4. Zgłaszać wyjście poza oddział położnej lub
pielęgniarce dyżurnej.

Pacjentkom zabrania się:
1. Używania grzałek elektrycznych (można skorzystać
z czajnika znajdującego się w oddziale).
2. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych
na terenie całego Szpitala.
3. Wywożenia łóżeczek z noworodkami poza obręb sali
chorych.
4. Filmowania lub fotografowania pacjentów, personelu lub
innych osób bez uzyskania na to zgody pacjentów i/lub
personelu i/lub innych osób.

Uwaga! Pacjentka ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie
przekazała do depozytu.

Obowiązuje od 30.11.2020r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Odwiedzin (pełen tekst Regulaminu dostępny jest w każdym oddziale
i na stronie internetowej Szpitala). Odwiedziny mogą zostać ograniczone (w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemicznego), zgodnie postanowieniami wynikającymi z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Pododdziały położnicze i ginekologiczne
- dni powszednie w godzinach:
1500 – 1900
- soboty, niedziele, święta w godzinach: 1300 – 1900

Zaleca się by jednoczasowo przy pacjentce była tylko jedna osoba, w celu niezakłócania pracy zespołu terapeutycznego.

Oddziały neonatologiczne: zgodnie z Informacjami dla rodziców dot. szczególnych ustaleń organizacyjnych w
Oddziale Neonatologicznym i Oddziale Izolacyjnym Noworodka w zakresie odwiedzin i organizacji pracy.
Pododdział Porodowy
- sale obserwacyjne – codziennie w godzinach 1500 – 1900, przy czym czas trwania odwiedzin ogranicza się
do 15 minut
- sale rodzących - tylko osoba towarzysząca Pacjentce przy porodzie
- sale poporodowe - tylko osoba towarzysząca Pacjentce przy porodzie. Obecność jest możliwa, gdy pozostałe
pacjentki w Sali wyrażą na to zgodę.
Pacjentce podczas pobytu w Pododdziale Porodowym (poród i okres poporodowy lub okres po planowym cięciu
cesarskim) może towarzyszyć jedna osoba wskazana przez rodzącą, po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym
w Szpitalu cennikiem.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
- codziennie za zgodą lekarza anestezjologa w godzinach: 1600 – 1900
KAPLICA SZPITALNA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
(w windzie poziom AP)
Msza św. - w środę i w sobotę o godz. 1900.
Komunia św. oraz nabożeństwa i spotkania modlitewne odbywają się zgodnie z informacją zamieszczoną przy Kaplicy i w
oddziale.
Kontakt do duszpasterzy innych wyznań (Kościół Prawosławny, Gmina Żydowska, Kościół Zielonoświątkowy) – informacja w
oddziale.
W przypadku zagrożenia epidemiologicznego – szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Kaplicy, zgodnie z
informacją zamieszczoną przy Kaplicy i w oddziale.

MAGAZYN ODZIEŻY (poziom BP w windzie) czynny:
- poniedziałek – piątek (w dni robocze) 630 - 1830
- soboty, niedziele, święta
700 - 1700

BUFET (w windzie poziom minus A)
Godziny otwarcia zgodnie z informacją
zamieszczoną na drzwiach bufetu.

WAŻNE TELEFONY
Izba Przyjęć

61 8419 225

Telefon informacyjny o usługach medycznych

61 8419 666

Portiernia Główna

61 8419 224

Skargi i wnioski przyjmuje:
WYPISY
 Dyrektor Szpitala – wtorki 1400 - 1500
Rodzina powinna zgłosić odbiór Pacjentki
 Naczelna Pielęgniarka – środy 1300 - 1400
ochronie Szpitala i postępować zgodnie z jej
Skargi i wnioski można złożyć ponadto u Lekarza Kierującego
wskazówkami. Wejście od strony
Oddziałem lub u Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej.
ul. Jackowskiego (przy Izbie Przyjęć wejście
B2 oznaczone „Wypisy”).
PORADNIE - rejestracja pod podanym poniżej numerem telefonu
61 8419 233
Uroginekologiczna
61 8419 311
Ginekologiczno – Położnicza
61 8419 310
61 8419 019
Endokrynologii Ginekologicznej
61 8419 364
Onkologii Ginekologicznej
61 8419 559
USG i Badań Prenatalnych
61 8419 556
Diabetologiczna dla Ciężarnych
61 8419 287
Niepłodności
61 8419 311
Ginekologiczna dla dziewcząt
61 8419 309
Patologii Ciąży
61 8419 311
Seksuologii i Patologii Współżycia
61 8419 311
Menopauzy i Osteoporozy Kobiet
61 8419 559
Patofizjologii Szyjki Macicy
61 8419 674
Logopedyczna
61 8419 212
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci
61 8419 212
Neonatologiczna, Pediatryczna
661 365 160
Obowiązuje od 01.10.2019r.
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