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Gabinety ginekologiczne „N” dla niepełnosprawnych – jak
to działa

Celem ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt
- przyjazny@cmsolec.pl (preferowana forma kontaktu) - mail czynny całą dobę (reakcja
pierwszego dnia roboczego po jego otrzymaniu)
- tel. 883 700 972 - telefon czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

Wyznaczony przez przychodnię pracownik przeszkolony do obsługi pacjentek z
niepełnosprawnością, kontaktuje się i ustala zakres niezbędnej pomocy oraz możliwy termin
wizyty.

Zakres pomocy dla pacjentek niepełnosprawnych oferowany przez Poradnię
Ginekologiczną
- pomoc w wysiadaniu/wsiadaniu z samochodu przed szpitalem (wyjęcie wózka, pomoc w
wejściu do szpitala)
- spotkanie w określonym miejscu szpitala i pomoc w dotarciu do odpowiedniego gabinetu
- tłumacz języka migowego
- dodatkowa asysta przy badaniu (pomoc przy przesiadaniu, rozbieraniu etc)
- specjalny podnośnik do przejścia z wózka na fotel ginekologiczny
- inne wskazane przez pacjentkę

Udogodnienia na osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Przychodnia Przyszpitalna – Poradnia Ginekologiczna
- podjazd (od strony podwórka),
- winda
- gabinet ginekologiczny z możliwością swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim,
z bezpośrednim dostępem do toalety
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- fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością
- możliwość wykonania badania USG i KTG bezpośrednio w gabinecie
- na terenie przychodni toalety z wyposażeniem przystosowanym dla osób z
niepełnosprawnością ruchową

Szpital Solec – Oddział Położniczo-Ginekologiczny
- łatwy dostęp do Izby Przyjęć wygodną windą bezpośrednio z parkingu
- odpowiednio przeszkolony personel
- sala porodowa profesjonalnie przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością
ruchową, umysłową i sensoryczną
- na trakcie porodowym toaleta z odpowiednimi uchwytami i powierzchnią pozwalającą na
swobodny obrót wózka o 360 stopni
- w sali porodowej wanna rehabilitacyjna z windą-siedziskiem hydraulicznym, pozwalająca
na swobodne umieszczenie pacjentki niepełnosprawnej w wannie i sprawne wyjęcie w
dowolnym momencie
- dogodne rozmieszczenie sal: wzmożonego nadzoru i do cięć cesarskich, umożliwiające
bardzo szybki transport pacjentki, gdy zajdzie taka konieczność
- możliwość wcześniejszego obejrzenia oddziału i porozmawiania z położnymi –
zapraszamy w każdej chwili, nie trzeba się umawiać

Przyszłe mamy na wózkach – szkoła rodzenia

Zapraszamy panie w ciąży do naszej Szkoły Rodzenia „Bocianie Sprawy”, gdzie będzie można:
- przygotować się do porodu, rozwiać wszelkie wątpliwość i lęki, nabrać pewności we
własne możliwości i zaznajomić się z personelem Oddziału Położniczego
- na specjalnym przewijaku przystosowanym do osób na wózku inwalidzkim poćwiczyć
pielęgnację noworodka pod okiem doświadczonej położnej

Zapisy na kursy szkoły rodzenia
- telefonicznie: 605356817
- mailowo: szkola.rodzenia.solec@gmail.com

2/2

