
 

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W IZBIE PRZYJĘĆ  

 

W Izbie Przyjęć obowiązują odrębne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych: 

 O kolejności przyjęć decyduje wykwalifikowany personel medyczny, na podstawie 
wstępnej oceny zagrożenia życia i zdrowia. Pierwszeństwo mają pacjenci w ciężkim 
stanie – np. z zaburzeniami świadomości, drgawkami, bólem w klatce piersiowej, 
krwotokiem. Pacjenci z lżejszymi schorzeniami, muszą poczekać na przyjęcie dłużej, 
nawet jeśli są cierpiący. W niektórych przypadkach czas oczekiwania może wynieść 
kilka godzin. 

 Świadczenie medyczne w Izbie Przyjęć polega na zbadaniu przez lekarza, wykonaniu 
w razie potrzeby podstawowej diagnostyki i udzieleniu doraźnej pomocy, adekwatnej 
do stanu zdrowia. Izba nie jest miejscem pogłębionej diagnostyki i docelowego 
leczenia. Jeśli konieczne jest natychmiastowe leczenie szpitalne pacjent będzie 
przyjęty do jednego z oddziałów tutejszego Szpitala lub przewieziony karetką 
do innego szpitala. W innych przypadkach będzie zalecone dalsze leczenie lub 
diagnostyka u swojego lekarza rodzinnego, specjalisty lub w trybie planowym, 
w wybranym szpitalu. 

 Izba Przyjęć świadczy usługi medyczne bez skierowania, nieodpłatnie osobom 
ubezpieczonym i odpłatnie pozostałym osobom, wyłącznie w zakresie niezbędnym 
dla podstawowej diagnostyki i doraźnej pomocy. 

 Izba Przyjęć nie realizuje komercyjnie pełnego zakresu badań, porad specjalistycznych 
i procedur. 

 

 

 

 

 

 



Kategorie kwalifikowania pacjentów 

 

O kolejności przyjęć przez lekarza decyduje Lekarz Izby Przyjęć 

 
Przypominamy, że dla pacjentów z nagłymi zachorowaniami lub nagłym pogorszeniem stanu 
zdrowia, bez zagrożenia życia, jest przeznaczona nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
lekarzy POZ, zorganizowana w naszym mieście w następujących placówkach: 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 
40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65 
tel. 32 254 50 86 

Szpital Murcki Sp. z o. o. 
40-749 Katowice, ul. Sokołowskiego 2 
tel. 32 258 60 74 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o. 
40–211 Katowice, ul. Markiefki 87 
tel. 32 254 50 86, 505 417 120 

American Heart of Poland S. A. - Szpital Polski im. św. Elżbiety 
40-008 Katowice, ul. Warszawska 52 
tel. 32 254 50 86 

 


