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У вас зараз дуже радісний період і ми зовсім 
не хочемо, щоб у момент оформлення в 
лікарні вам потрібно було перейматися 
заповненням документів.

За допомогою сервісу Stork Express ми 
можемо оформити вас завчасно ще до 
початку пологів.

Після опрацювання своїх даних ви отримаєте 
перепустку Stork Express, яку рекомендується 
завжди мати при собі. Цю перепустку слід 
пред’явити у приймальному відділенні. Вам 
поставлять декілька коротких питань щодо 
ваших медичних потреб і пропустять у 
пологове відділення.

Дякуємо, що обрали нашу лікарню! Вважаємо 
за честь бути причетними до народження 
вашої дитини. У нашому відділенні є п’ять 
пологових залів, вісім післяпологових палат 
і палата новонароджених. У 2006 році 
ми відкрили операційну для кесаревого 
розтину й післяопераційну палату, у яких 
ви з дитиною зможете отримати якісні й 
безпечні медичні послуги.

Ми заохочуємо родичів до участі й 
погоджуємося на ваш план пологів. З радістю 
очікуємо на можливість стати причетними 
до такої пам’ятної події, як народження 
вашої дитини.

SAMARITAN HOSPITAL 
801 E. Wheeler Road in Moses Lake, WA
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ВИМОГИ

Заповніть реєстраційний бланк 
і передайте його в головне 
приймальне відділення лікарні 
Samaritan Hospital. Візьміть із 
собою посвідчення особи з 
фотографією та страхові картки.

У разі надсилання реєстраційних 
даних електронною поштою або 
факсом, додайте копію лицьової 
та зворотньої сторони страхових 
карток і посвідчення особи з 
фотографією.

Доплату необхідно здійснити 
до моменту пологів. Можливі 
способи оплати: чек, готівка або 
кредитна картка.

Якщо вас непокоїть рівень витрат 
на медичне обслуговування, ми 
можемо скласти графік платежів 
і надати вам форми заяв на 
участь у програмах DSHS і 
Uncompensated Care.

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

Майбутні батьки та їхні родичі 
можуть запланувати візит до 
нашого відділення матері й дитини 
на будь-який час. Для оформлення 
запису зателефонуйте нам за 
номером (509) 793-9750.

РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕРВІС 
STORK EXPRESS
Радо посприяємо вам у тому, 
щоб поява дитини стала для 
вас незабутнім досвідом!



Наша першочергова мета — медичні послуги 
відмінної якості.

Дякуємо, що обрали лікарню Samaritan 
Hospital для народження своєї дитини! 
Наша мета — забезпечити вас послугами 
якнайвищого рівня якості та безпеки, а також 
посприяти у тому, що момент народження 
вашої дитини був особливим і незабутнім. 
В процесі дій медичного персоналу з надання 
медичної допомоги багато залежить саме 
від вашої активної участі, залученості і 
поінформованості.

• Надайте нам свій план пологів 
і повідомте свої побажання.

• Запитуйте нас, якщо вас щось 
непокоїть або ви не розумієте 
інформацію, яку вам надали.

• Поділіться з нами своєю думкою 
у формі опитування про якість 
обслуговування у лікарні після 
виписування. Завдяки вашому відгуку 
ми не лише зможемо поліпшити 
роботу, а й дізнаємося, що ми вже 
робимо добре.

Курси для вагітних
Для реєстрації на курси для вагітних 
зателефонуйте за номером (509) 793-9690. 
Курси проводить кваліфікований інструктор 
з пологів у приміщенні лікарні Samaritan.

Послуги анестезії
На випадок необхідності в епідуральній 
анестезії та кесаревому розтині у нас 
цілодобово присутній анестезіолог.

Перебування у лікарні
Харчування: На 1 поверсі без вихідних працює 
кафе Overlook.
Кава: Відкрито з понеділка по п’ятницю, 06:30–
15:00, у вестибюлі лікарні на 1-му поверсі.
Подарунки: На 1-му поверсі знаходиться 
магазин подарунків Well Wishes, що працює з 
понеділка по п’ятницю. Покупців обслуговують 
волонтери, що перераховують усі отримані 
кошти на користь Фонду лікарні Samaritan. Там 
є чудовий вибір дитячих подарунків, листівок, 
цукерок і живих квітів.
Відвідувачі: Якщо ви навідалися після 20:30, 
увійдіть до будівлі через вхід відділення 
екстреної медичної допомоги. Там вас 
зареєструють і видадуть іменний значок.

ЧОГО ОЧІКУВАТИ
ВІДДІЛЕННЯ МАТЕРІ 
Й ДИТИНИ

Перебування дитини 
в лікарні: Інформуємо

Оцінювання за шкалою Апгар: Стан 
здоров’я вашої дитини оцінюють на 
момент народження та повторно 
через п’ять хвилин після народження 
за шкалою Апгар від 1 до 10, де 10 є 
найкращим показником. APGAR — 
скорочено від appearance (зовнішній 
вигляд), pulse (пульс), grimace (вираз 
обличчя), activity (активність) і 
respiration (дихання). Дипломовані 
медсестри оцінюють частоту серцевих 
скорочень і дихання дитини, колір її 
шкіри й інші фактори.

Генетичний аналіз: У штаті Вашингтон 
передбачений обов’язковий тест 
усіх новонароджених на метаболічні 
захворювання. Для цього перед 
виписуванням з п’ятки дитини беруть 
невелику кількість крові. У Вашингтоні 
проводять перевірку на 10 різних 
метаболічних захворювань.

Перевірка слуху: Перед виписуванням 
ми проводимо швидку й безболісну 
перевірку слуху. Якщо дитина не 
пройде її успішно, ми попросимо вас 
через два тижні приїхати ще раз для 
повторної перевірки. Йдеться лише 
про швидкий тест, результати якого 
не свідчать про ті чи інші порушення 
слуху. Якщо дитина успішно не пройде 
повторну перевірку слуху через два 
тижні, з вашим лікарем буде розглянуто 
можливість додаткової діагностики.

Лікарські засоби:
• Мазь з антибіотиками: Невдовзі 

після народження дитини на її очі 
наносять мазь від бактерій, що 
можуть знаходитись на слизовій 
оболонці й призвести до сліпоти. 
Цей профілактичний захід 
передбачений законом.

• Вітамін K: Невдовзі після 
народження дитині шляхом ін’єкції 
вводять вітамін К, що сприяє 
належному згортанню крові.

• Гепатит B: Перше щеплення від 
гепатиту В вашій дитині буде 
зроблено ще в лікарні. Ви можете 
обговорити, навіщо потрібні 
щеплення, зі своїм педіатром або 
дитячою медсестрою.



СЕРВІС STORK EXPRESS:  
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ БЛАНК
С Е Р В І С  STORK EXPRESS: 
Р Е Є С Т Р А Ц І ЙН ИЙ  Б Л А Н К  

 

Очікувана дата пологів  Пологи відбуватимуться шляхом 
планового кесаревого розтину? ТАК НІ 

Лікар-куратор  Педіатр-куратор  
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАЦІЄНТА 
Повне офіційне ім’я пацієнта (як вказано в посвідченні особи або водія) Дата народження (ММ/ДД/РР) Вік 

Домашня адреса: вулиця, будинок, квартира Місто/штат Поштовий індекс Номер телефону у міжнародному форматі  
( ) 
Номер мобільного телефону 
у міжнародному форматі  
( ) 

Поштова адреса, якщо не збігається з домашньою Місто/штат Поштовий індекс Сімейний стан 

Адреса електронної пошти Додаткова адреса електронної пошти Релігійні переконання 

Роботодавець Рід занять Адреса роботодавця Номер телефону роботодавця 
( ) 

Ви вже були пацієнтом цього закладу? 
Так/Ні Приблизна дата   

Номер соціального страхування Сімейний лікар 

 

ДАНІ ЧОЛОВІКА/ПАРТНЕРА 
Повне ім’я чоловіка/партнера Дата народження Номер соціального страхування 

Адреса чоловіка/партнера, якщо не збігається з адресою пацієнта Номер телефону у міжнародному форматі  
( ) 

Номер мобільного телефону 
у міжнародному форматі  
( ) 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
Основна контактна особа Ким доводиться Адреса Телефон/мобільний  

( ) 
Додаткова контактна особа Ким доводиться Адреса Телефон/мобільний  

( ) 
 

СТРАХОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Якщо ви надсилаєте цей бланк на адресу лікарні звичайною поштою або факсом, додайте ксерокопію лицьового та тильного 
боку страхової картки (карток) і посвідчення особи з фотографією. Якщо потрібна допомога із заповненням цього бланку, 
зателефонуйте у приймальне відділення за номером (509) 765-5606. 

Ос
но

вн
е 

ст
ра

ху
ва

нн
я Повне ім’я страхувальника Власник групового полісу (роботодавець) Ким пацієнт доводиться страхувальникові 

Назва страховика (страхової компанії) Адреса 

Тип полісу: груповий/індивідуальний Номер полісу Номер групи 

 

До
да

тк
ов

е 

ст
ра

ху
ва

нн
я Повне ім’я страхувальника Власник групового полісу (роботодавець) Ким пацієнт доводиться страхувальникові 

Назва страховика (страхової компанії) Адреса 

Тип полісу: груповий/індивідуальний Номер полісу Номер групи 

 

Medicaid Ім’я, як вказано на картці Medicaid Ідентифікаційний номер Дата набрання чинності страхової програми 
у зв’язку з народженням дитини 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ 
Якщо після вашого оформлення у лікарні хтось зателефонує або завітає з візитом, чи можемо ми підтвердити, що ви тут знаходитеся? ТАК НІ 
У вас є: Розпорядження на випадок 

серйозної хвороби? 
ТАК НІ Довіреність, що діє після визнання 

довірителя недієздатним  
(на медичне обслуговування) 

ТАК НІ Картка донора органів? ТАК НІ 

 

Віддайте цей бланк своєму лікареві або принесіть 
до приймального відділення лікарні.  

Віддайте цей бланк своєму лікареві або принесіть  
до приймального відділення лікарні. 


