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INFORMACJE PO PRZESZCZEPIE 
 

W okresie przeszczepu jak i po przeszczepie kluczowe dla ochrony zdrowia Państwa dziecka jest 
zminimalizowanie wpływów środowiskowych - dlatego prosimy Państwa o: 
 

1. Przebieranie się w niebieskie ubrania jednorazowe lub zielone fartuchy znajdujące się              w 
przeznaczonej do tego szatni - 1x na dobę. 

2. Używanie zmiennego obuwia. 
3. Mycie i dezynfekcja rąk przy każdym wejściu i wyjściu z sali oraz oddziału. 
4. Przynoszenie na salę tylko takich zabawek, które są łatwe do umycia wodą z mydłem,           co 

trzeba robić co najmniej raz dziennie. 
5. Dezynfekcja wszystkiego co spadnie na ziemię, zanim dotknie tego dziecko. 
6. Jedzenie i picie tylko w pomieszczeniu do tego przeznaczonym tj. kuchni. 
7. Oswojenie się z myślą, że konsekwencją chemioterapii jest wypadanie włosów Państwa 

dziecka. Ze względów higienicznych i adaptacyjnych zalecamy jak najwcześniejsze ścinanie 
włosów. Możecie Państwo skorzystać w Klinice z pomocy fryzjera - w tym celu prosimy            o 
kontakt z wolontariatem: 501 147 488. 

8. Korzystanie z toalety znajdującej się w szatni, w hotelu lub na oddziale. 
9. Przebywanie na sali szpitalnej w pojedynkę - możecie się Państwo wymieniać. 
10. Ubieranie dodatkowych fartuchów, czepków i maseczek znajdujących się w szafkach             w 

sytuacji decyzji o zamknięciu sali. 
11. Dbanie o przedmioty znajdujące się w sali - łóżka specjalistyczne, fotele, łóżka dla rodziców, 

telewizory - w przypadku usterki prosimy o zgłaszanie tego pielęgniarce oddziałowej. 
12. Współpracę z personelem medycznym. 
13. Ograniczenie używania urządzeń elektrycznych (telefonów komórkowych, laptopów, 

tabletów), które mogą zakłócać funkcjonowanie aparatury i przeprowadzanie procedur 
medycznych. 

14. Nie opuszczania sali szpitalnej dziecka do czasu porannej wizyty lekarza prowadzącego. 
15. Pamiętanie, że produkty wspomagające żywienie, produkty dla najmłodszych, takie jak: mleka, 

kaszki znajdują się u  Pań w kuchence oddziałowej. 
16. Ograniczenie do minimum noszenia biżuterii i zegarków. 

 
 
Przestrzeganie powyższych reguł i życzliwa współpraca z personelem medycznym w znaczny 
sposób przyczynią się do przyspieszenia i ułatwienia procesu zdrowienia u Państwa dziecka. 


