
Kwalifikowanie Pacjenta do przyjęcia planowego- informacja dla Pacjenta 

 
l.p. ODDZIAŁ MIEJSCE 

KWALIFIKACJI 

SPOSÓB 

KWALIFIKACJI 

TERMI�Y 

KWALIFIKACJI 

KO�TAKT/ DODATKOWE 

I�FORMACJE/ I�FORMACJE 

SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Oddział Okulistyczny poradnia szpitalna 

i piętro poradnia 

oddział IV piętro 

telefoniczna i osobista,  pon. 12:00- 15:30 

śr. 10:00- 13:30 

czw. 09:00- 13:00 

pt 10:00- 13:30 

 Ustalenie terminu wizyty w  poradni 61 89 

84 221, 222 

 tel. oddział 61 89 84 140,  

e-mail: 

okulistyka@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

2. Oddział Kardiologiczny z Pododziałem 

Chorób Wewnętrznych, z Pododziałem 

Wszczepiania Rozruszników Serca 

i Intensywnego Nadzoru 

Kardiologicznego (z pracownią ekg)

 

oddział 

VIII piętro 

osobista, 

 

od poniedziałku do 

piątku 07:00- 14:30 

 tel. 61 89 84 180 

e-mail: 

interna@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

3. Oddział Ortopedii

Narządu Ruchu

oddział 

VI piętro 

osobista; 

należy zabrać 

skierowanie, dok. med. 

w tym rtg z ostatniego 

od wtorku do 

czwartku od godz. 

08:15 

 tel. 61 89 84 160 od wtorku do czwartku  w 

godzinach  12:00 do 14:15, pozostałe dni 

kontakt e-mail: wasilewski2@op.pl lub 

ortopedia@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

i Traumatologii
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roku; 

w przypadku 

kwalifikacji do 

endoprotezo plastyki 

stawu kolanowego rtg 

obu stawów 

kolanowych wykonane 

na stojąco; w 

przypadku kwalifikacji 

do endoprotezo plastyki 

stawu biodrowego- rtg 

obu stawów 

biodrowych 

 

 

 

lub faxem 61 89 84 161 

 

4. Oddział Neurologiczny szpitalny oddział 

ratunkowy/ 

oddział 

V piętro 

osobista- skierowania 

od lekarza rodzinnego 

osobista lub 

telefoniczna- 

skierowania z poradni 

neurologicznej 

. od poniedziałku 

do piątku 07:00- 

14:30 

tel. 61 89 84 150 

e-mail: 

neurologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

5. Oddział Otorynolaryngologiczny oddział osobista lub od poniedziałku do tel. 509 415 864 w godzinach od 8:00 do 14:00

lub 61 898 41 12
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I piętro telefoniczna ( w 

przypadku zapisu 

dzieci- rodzic lub 

opiekun faktyczny) 

czwartku w 

godzinach 11:00- 

13:00 

e-mail: 

laryngologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

6.  Oddział Neurochirurgii oddział 

IX piętro 

osobista lub 

telefoniczna  

, od poniedziałku 

do piątku 07:00- 

14:30 

tel. 61 89 84 190 

e-mail: 

neurochirurgia@szpitalwpuszczykowie.com.

pl 

 

7. Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej

z Pododdziałem Angiologii

oddział 

II piętro 

osobista od poniedziałku do 

piątku w godzinach 

08:00- 14:00 

 

tel.  61 89 84 120 

e-mail: 

chirurgia@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

8. Oddział Urologiczny oddział 

III piętro 

osobista wtorek 11:00- 

12:00 

czwartek 11:00- 

12:00 

 

tel. 61 89 84 131 

e-mail: 

urologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

9. Oddział Opieki Paliatywno- 

Hospicyjnej 

oddział 

pawilon

osobista lub 

telefoniczna  

rozmowa kwalifikująca 

do przyjęcia odbywa 

się albo bezpośrednio z 

od poniedziałku do 

piątku 07:00- 14:30 

 

 

 

tel. 61 89 84 171 

e-mail: 

paliatyw@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
-Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym

z Pododdziałem Opiekunczo 

`
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rodziną pacjenta po 

przedstawieniu 

dokumentacji 

medycznej, albo z 

lekarzem, który kieruje 

pacjenta z innego 

oddziału, albo z 

lekarzem rodzinnym 

kierującym  albo z 

pracownikami  

hospicjum domowego. 

 

 

 

 

 

 

 




