
Idę do szpitala
Planer rzeczy i czynności

Co zrobić przed szpitalem Co zabrać do szpitala

Dodatkowe własne uwagi

www.goodcare.com.pl

Zapłać wszystkie rachunki
Powiadom rodzinę lub przyjaciół

Zadbaj o zdrowie
Zrób niezbędne zakupy

Sprzęt rehabilitacyjny

Zaplanuj transport

Dokumenty
Ubrania

Przybory toaletowe
Pieniądze

Leki

Telefon

Na kolejnej stronie przedstawiamy szczegółową listę najważniejszych rzeczy i czynności

GoodCare - opieka domowa

Świadczymy usługi opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w ich własnych domach lub
jeżeli są w trakcie hospitalizacji - w szpitalach. Pomagamy przygotować mieszkanie tak, aby domowa
rekonwalescencja przebiegła jak najlepiej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej nt pełnej oferty
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zapłać wszystkie rachunki np.. telefon, woda, prąd – nie wiesz ile potrwa pobyt w
szpitalu, a i po wyjściu nie zawsze będziesz mieć głowę do tego, aby od razu zabrać się
za sprawy domowe

GoodCare - opieka domowa

Świadczymy usługi opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w ich własnych domach lub jeżeli są w trakcie
hospitalizacji - w szpitalach. Pomagamy przygotować mieszkanie tak, aby domowa rekonwalescencja przebiegła jak
najlepiej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej nt pełnej oferty

przemyśl kogo z rodziny upoważnisz do wglądu do dokumentacji medycznej oraz
informacji o Twoim stanie zdrowia

jeżeli czeka Cię zabieg operacyjny nie możesz mieć pomalowanych paznokci u rąk czy
nóg

zaszczep się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW B)

przygotuj się psychicznie: nie bój się mówić o swoich uczuciach i obawach

zadbaj o swoje zęby: zgłoś się do dentysty i wylecz je jeżeli jest taka potrzeba

staraj się nie „złapać” infekcji, która jest przeciwwskazaniem do przyjęcia do szpitala

wykonaj wymagane i zlecone przez lekarza badania na ok. 2 tygodnie przed
planowanym przyjęciem do szpitala

zrób zapasy jedzenia: ugotuj kilka posiłków i je zamroź

przygotuj dom na swój powrót: zmień pościel, przygotuj czyste, wygodne ubrania 

pomyśl czy nie będzie Ci potrzebny jakiś sprzęt rehabilitacyjny np.. kule czy wózek
inwalidzki po pobycie w szpitalu 

zorganizuj opiekę dla siebie czy np. swojego pupila

zorganizuj transport do i ze szpitala
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wygodne ubrania

GoodCare - opieka domowa
Świadczymy usługi opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w ich własnych domach lub jeżeli są w trakcie hospitalizacji - w szpitalach. Pomagamy przygotować mieszkanie tak, aby domowa
rekonwalescencja przebiegła jak najlepiej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej nt pełnej oferty

pidżama

szlafrok

skarpetki

klapki pod prysznic

przybory toaletowe (mydło, ręcznik, przybory do mycia zębów, grzebień)

woda mineralna w butelkach 0,5 l

okulary do czytania 

pojemniczki do przechowywania protez, soczewek, aparatu słuchowego, okularów itp

dla osoby leżącej dodatkowo: pieluchy jednorazowe, oliwka do ciała, chusteczki
nawilżone, krem przeciw odparzeniom)

książka, gazeta, krzyżówka, długopis

sztućce i kubek

aktualnie przyjmowane leki w oryginalnych opakowaniach

telefon komórkowy z ładowarką

drobne pieniądze

korki / zatyczki do uszu

dowód osobisty

ważny dokument ubezpieczenia np. legitymacja emeryta

ważne skierowanie do szpitala jeżeli nie było dostarczone wcześniej

dokumentacja medyczna: karty informacyjne ze szpitala, aktualne wyniki badań
laboratoryjnych, USG, RTG itp.

Do szpitala nie zabieraj:
biżuteria

przedmioty wartościowe

duże sumy pieniędzy


