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zakazowi podlega karze grzywny do 500zł

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. 
(Dz. U. z 1996r. Nr 10 poz. 55 z późn. zm.)

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA 
PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE                
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35

Informacje 
dla 

Rodziców i Opiekunów

Punkt pielęgniarski młodzież 89 678 53 31
Punkt pielęgniarski dzieci 89 678 53 86
Punkt pielęgniarski obserwacja 89 678 53 60
Ordynator lek. A. Królak-Sawczuk 89 678 53 81
Piel. oddziałowa M. Oporska 89 678 53 03
Sekretariat Oddział 89 678 53 81
e-mail Oddział    oddzial6@wzlp.pl
Nr fax-u 89 678 53 00
Automat dla pacjentów(Odcinek obserwa.) 89 678 53 60
Automat dla pacjentów(Odcinek młodzież)  511 470 142
Automat dla pacjentów(Odcinek dzieci) 89 678 53 86
Zespół Szkół Specjalnych 89 526 54 29
e-mail szkoła          zsspec.olsztyn@wp.pl

mailto:gimn19@wp.pl


Telefony
Na oddziale  dostępny jest  1  aparat  telefoniczny
do korzystania  dla  dzieci.  Prosimy o względnie
nieprzedłużanie  rozmów,  ponieważ  utrudnia  to
możliwość telefonowania pozostałym pacjentom.
Kontakt telefoniczny w godzinach 8:30 – 20:00
Pacjenci  nie  mogą  korzystać  z  prywatnych
telefonów komórkowych.   

Informację  na  temat  stanu  zdrowia  pacjenta
może uzyskać  jedynie  opiekun prawny dziecka,
wyłącznie  od  lekarza  leczącego  lub  ordynatora
oddziału w godzinach 10:00 – 14:00

Odwiedziny
Codziennie  w  godzinach  10:00  –  18:00 z
wyłączeniem pory posiłków oraz zajęć szkolnych.
Odwiedzać  dzieci  mogą  rodzice/opiekunowie
prawni  oraz  osoby  przez  nich  wskazane  (za
pisemną zgodną). Prosimy osoby odwiedzające o
pozostawianie  okrycia  wierzchniego  a  osoby
palące  –  papierosów,  zapalniczek,  zapałek  w
szatni szpitalnej na czas odwiedzin w oddziale. 

Przepustki
 Jeśli  dziecko  korzysta  z  przepustki

domowej,  w  trakcie  której  zachodzi
konieczność  jakiejkolwiek  konsultacji
lekarskiej,  prosimy  odwieźć  dziecko  do
oddziału lub kontaktować się z lekarzem
prowadzącym, lub całodobowo z punktem
pielęgniarskim.   

 Powrót  dziecka z przepustki  do oddziału
do godziny 18:00

Wypisy
 poniedziałek – sobota od godziny 10:00
 Przed  godziną  10:00 –  wyłącznie  po

wcześniejszym  uzgodnieniu  z  lekarzem
leczącym.

Depozyt ubraniowy można odbierać jedynie w dni
robocze w godzinach 11:00 – 13:00

Środki higieniczne
Pacjenci w oddziale korzystają z własnych środków
higienicznych  tj.  mydła,  szamponu,  szczoteczki  i
pasty do zębów, papieru toaletowego, podpasek itp.

Kosmetyki
 Dopuszczalny  jest  jedynie  dezodorant  „w

kulce”  w  plastikowym  opakowaniu,  oraz
krem lub balsam do ciała.

 Pacjenci  nie  mogą  posiadać:  lakieru  do
włosów i paznokci, zmywacza do paznokci,
nożyczek,  golarek,  żyletek,  obcinaczy  do
paznokci, metalowych pilniczków itp.

Odzież, obuwie, biżuteria
 W części obserwacyjnej pacjenci korzystają

z  własnych  piżam  i  kapci  (najlepiej
plastikowe),  bielizny  (dopuszczalny  jest
stanik sportowy typu „koszulka”). W części
ogólnej jest możliwe korzystanie z odzieży
dziennej tj. dres, t-shirt, bluza. 

 Na oddziale nie ma warunków do prania. 
 Prosimy  nie  dostarczać  dzieciom biżuterii,

przedmiotów wartościowych i pieniędzy. 

Przybory szkolne
W  oddziale  można  korzystać  z  ołówków  bez
metalowych końcówek,  kredek,  książek,  zeszytów
(bez zszywek). Prosimy nie dostarczać temperówek.

Żywność
 W  oddziale  pacjenci  otrzymują  5

posiłków,  zapewniających  całodobowe,
zbilansowane odżywianie. 

 Nie  można  przechowywać  żywności  na
salach.

 Żywność  dodatkowa  dostarczana   przez
rodziców/opiekunów  powinna  być  w
niewielkich  ilościach,  hermetycznie
zamknięta, z datą ważności, podpisana na
opakowaniu.  Należy  przekazać  ją
personelowi,  celem  umieszczenia  w
wyznaczonym do tego miejscu. 

 Owoce  najwyżej  2-3  sztuki,  umyte
wcześniej,  w  worku  do  przechowywania
żywności, podpisane na opakowaniu.

 W oddziale jest dostępna woda filtrowana.
Prosimy  zapewnić  dziecku  plastikową
butelkę, bidon lub kubek plastikowy.

 Wszystkie  pozostawiane lub donoszone
dziecku  rzeczy  i  żywność  prosimy
okazywać personelowi oddziału. 

 Prosimy  nie  dostarczać  coli,  chipsów,
napojów  energetycznych,  chińskich
zupek, kawy.

 Bardzo  prosimy nie  dostarczać  koców,
poduszek i maskotek.

 W  oddziale  obowiązuje  zakaz
spożywania alkoholu.

 Nie  ma  możliwości  korzystania  z
czajnika (wrzącej wody), żelazka.

 Zakaz  posiadania  telefonu
komórkowego,  zapalniczek,  zapałek,
papierosów.


