
 
 
 

INFORMACJE DLA PACJENTEK 
 

Szanowne Panie/Rodzice, uprzejmie informujemy: 

 

1. ODDZIAŁ POŁOŻNICZO- GINEKOLOGICZNY PRUDNICKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO 
mieści się w Prudniku przy ul. Piastowskiej 64. 

 część położnicza znajduje się na parterze - wejście od strony wewnętrznego dziedzińca szpitala 

 część ginekologiczna znajduje się na I piętrze - wejście przez główną Izbę Przyjęć i Oddział Chirurgiczny 

lub bezpośrednio, wejście od strony ul. Szpitalnej 

 

2. KONTAKT TELEFONICZNY: 

 dyżurka położnych części położniczej: 77/4067899 

 dyżurka położnych części ginekologicznej: 77/4057857 

 dyżurka lekarska: 77/4067869 

 sekretarka medyczna - punkt wydawania wypisów: 77/4067883 

 

3. KONTAKT E-MAILOWY: ginekologia@pcm.prudnik.pl  

 

4. ODWIEDZINY: 

 odwiedziny odbywają się: w dni powszednie w godz. 14.oo-18.oo; w soboty, niedziele i święta w godz. 

11.oo-18.oo; możliwość odwiedzin w innych godzinach po uzgodnieniu z personelem 

 pacjentkę mogą jednocześnie odwiedzać maksymalnie DWIE OSOBY ZDROWE 

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne noworodków w Oddziale Położniczym obowiązuje 

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA DO ODDZIAŁU DZIECI DO LAT 7 

 okrycia wierzchnie prosimy pozostawiać przed wejściem do Oddziału Położniczego. 

 

5. NA TERENIE SZPITALA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA 

 

6. INTERNET: 

W oddziale położniczym jest dostępne połączenie bezprzewodowej sieci komputerowej Wi-Fi - kody dostępne w 

punkcie położnych. 

 

7. ODBIÓR DOKUMENTÓW: 

 WYPISY i inne dokumenty związane z pobytem w oddziałach ginekologicznym i położniczym - odbiór w 

godz. 11:00 do 14:00 w pokoju wypisów - pokój wydawania wypisów - w budynku C, III piętro, pokój nr3 

(nad Oddziałem Położniczym) 

 wyniki badań histopatologicznych - odbiór w dyżurce położnych w oddziale ginekologicznym - I piętro 

 

8. W trosce o Państwa bezpieczeństwo szpital i jego otoczenie wyposażone są w system kamer monitorujących. 

 

9. Dysponujemy parkingiem dla pacjentów, który znajduje się przed głównym budynkiem szpitala. 

 

10. Ubrania pozostawiane w szpitalu przechowywane są w depozycie, który znajduje się na II piętrze obok 

Kaplicy. 

 

 

Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dokłada wszelkich starań,  

aby pobyt w naszej placówce był przez Panie miło wspominany. 


