Załącznik nr 1

WYDANIE : II

DO PROCEDURY PRZYJĘCIA PACJENTA W TRYBIE PLANOWYM.
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KWALIFIKACJE PACJENTÓW

1

STRONA:
Strona|1

OBOWIĄZUJE OD:

Oddział

Miejsce kwalifikacji

Sposób
kwalifikacji

Terminy
kwalifikacji

Kontakty/dodatkowe informacje

ODDZIAŁ
Neurochirurgii

Sekretariat Oddziału
IX piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista

Od
poniedziałku
do piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-190
61 89-84-192
61 89-84-196
Adres mail:
neurochirurgia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

8.00 – 14.00

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do szpitala
wystawionym przez lekarza rodzinnego lub
lekarza specjalistę, z kompletem dokumentacji
medycznej
z
dotychczasowego
leczenia
specjalistycznego i szpitalnego, wynikami badań
obrazowych (TK, RTG, MR) oraz informacją o
lekach przyjmowanych na stałe.

2

ODDZIAŁ
Kardiologiczny

Sekretariat Oddziału
VIII piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista

Od
poniedziałku
do piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-185
Adres mail:
kardiologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

9.00 – 12.00
Kwalifikacja na podstawie skierowań wraz z
dokumentacją medyczną dotyczącą choroby
aktualnymi wynikami badań oraz informacją o
lekach przyjmowanych na stałe.
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ODDZIAŁ
Chorób
Wewnętrznych

Sekretariat Oddziału
VII piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista

Od
poniedziałku
do piątku w
godzinach:

STRONA:
Strona|2

Telefon:
61 89-84-270
61 89-84-272
Adres mail:

9.00 – 12.00
interna@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Kwalifikacja na podstawie skierowań wraz z
dokumentacją medyczną dotyczącą choroby
aktualnymi wynikami badań oraz informacją o
lekach przyjmowanych na stałe.

4

ODDZIAŁ
Ortopedii i
Traumatologii
Narządów
Ruchu

Sekretariat Oddziału
VI piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista lub za
pośrednictwem
rodziny,
opiekuna
prawnego albo
kontakt
telefoniczny

Od
poniedziałku
do piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-160
61 89-84-165
Adres mail:

9.00 – 14.00
ortopedia@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Zgłoszenie się ze skierowaniem do szpitala
wystawionym przez lekarza rodzinnego lub
lekarza specjalistę, z kompletem dokumentacji
medycznej z dotychczasowego leczenia
specjalistycznego i szpitalnego, przebytych
zabiegów, wynikami badań obrazowych (TK,
RTG, MR – wykonanych w ciągu ostatnich
6 miesięcy) oraz informacją o przyjmowanych na
stałe lekach.
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6

ODDZIAŁ
Neurologiczny z
Pododdziałem
Udarowym

Sekretariat Oddziału

ODDZIAŁ
Okulistyczny

Sekretariat Oddziału

Obecność
osobista

Od
Telefon:
poniedziałku do 61 89-84-150
piątku w
Adres mail:
godzinach:
neurologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl
9.00 – 13.00
Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do
szpitala wystawionym przez lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalistę, z
kompletem dokumentacji medycznej
z dotychczasowego leczenia
specjalistycznego i szpitalnego, wynikami
badań obrazowych (TK, RTG, MR) oraz
informacją o lekach przyjmowanych na
stałe.

Obecność
osobista

Poniedziałek
w godzinach:
8.00 – 10.00

Telefon:
61 89-84-140
61 89-84-141

Wtorek
w godzinach:
11.00 – 12.00

Adres mail:

V piętro budynku
szpitala

IV piętro budynku
szpitala

STRONA:
Strona|3

okulistyka@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Proszę zabrać skierowanie do oddziału
oraz dokumenty dotyczące przebytego
leczenia.
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ODDZIAŁ
Urologiczny

Sekretariat Oddziału

Obecność
osobista

III piętro budynku
szpitala

STRONA:
Strona|4

Wtorek
w godzinach:
11.00 – 12.00

Telefon:
61 89-84-131
61 89-84-132

Piątek
w godzinach:
11.00 – 12.00

Adres mail:
urologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Pacjent zgłasza się ze skierowaniem
do szpitala wystawionym przez lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalistę,
z kompletem dokumentacji medycznej
(wykonane badania TK, RTG, MR,
grupa krwi, PSA, aktualna morfologia)
oraz informacją na temat przyjmowanych
na stałe leków. W przypadku pacjentów
kierowanych do leczenia kamicy nerkowej
metodą PCNL, prosimy o dostarczenie
aktualnego badania RTG – urografii
oraz wyniku aktualnego posiewu moczu.

8

ODDZIAŁ
Chirurgii Ogólnej,
Onkologicznej i
Urazowej

Sekretariat Oddziału
II piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista

Od
poniedziałku do
piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-120
Adres mail:
chirurgia@szpitalwpuszczykowie.com.pl

8.00 – 13.30
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Onkologicznej i
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9

ODDZIAŁ
Rehabilitacyjny

STRONA:
Strona|5

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem do
szpitala wystawionym przez lekarza
rodzinnego lub lekarza specjalistę, z
kompletem dokumentacji medycznej
z dotychczasowego leczenia
specjalistycznego i szpitalnego, wynikami
badań (TK, RTG, MR, USG, biopsja) oraz
informacją o lekach przyjmowanych na
stałe.

Sekretariat Oddziału
I piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista lub
rodzina,
opiekun
prawny

Od
poniedziałku do
piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-157
61 89-84-110
Adres mail:

8.00 – 14.00
rehabilitacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Kwalifikacja na podstawie skierowań
przekazanych osobiście lub drogą pocztową
wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą
choroby.
10

ODDZIAŁ
Rehabilitacji
Kardiologicznej

Sekretariat Oddziału
I piętro budynku
szpitala

Obecność
osobista lub za
pośrednictwem
rodziny,
opiekuna
prawnego albo
kontakt
telefoniczny

Od
poniedziałku do
piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-105
61-89-84-110
Adres mail:

8.00 – 14.00

rehabilitacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl
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ODDZIAŁ
Dziennego Pobytu
Rehabilitacyjnego

STRONA:
Strona|6

OBOWIĄZUJE OD:

Kwalifikacja na podstawie skierowań
przekazanych osobiście lub drogą
pocztową wraz z dokumentacją medyczną
dotyczącą choroby.

Sekretariat Oddziału

Obecność
osobista

I piętro budynku
szpitala

Od
poniedziałku do
piątku w
godzinach:

Telefon:
61 89-84-058
Adres mail:
rehabilitacja@szpitalwpuszczykowie.com.pl

8.00 – 14.00
Kwalifikacja na podstawie skierowań
przekazanych osobiście lub drogą
pocztową wraz z dokumentacją medyczną
dotyczącą choroby.

12

ODDZIAŁ
Ginekologii
Jednego Dnia

Sekretariat Oddziału
parter budynku szpitala

Obecność
osobista

Poniedziałek
Wtorek
Piątek
w godzinach:
7.00 – 14.35

Telefon:
61 89-84-068
Adres mail:
ginekologia@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Prosimy o zabranie wyników dodatkowych
konsultacji w przypadku chorób o podłożu
kardiologicznym i endokrynologicznym.
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ODDZIAŁ
Opieki
Paliatywno
- Hospicyjnej

Budynek zewnętrzny po
lewej stronie w
odległości około 100m
od gmachu szpitala.

Kwalifikacja
odbywa się̨ po
rozmowie z
rodziną,
opiekunem
prawnym
pacjenta
po
przedstawieniu
dokumentacji
medycznej, lub
z lekarzem
zajmującym się̨
chorym

STRONA:
Strona|7

Od poniedziałku
do piątku w
Telefon:
godzinach:
61 89-84-171
61-89-84-172
8.00 – 14.00
61-89-84-173

Adres mail:
paliatyw@szpitalwpuszczykowie.com.pl
Prosimy o dostarczenie skierowania od
lekarza ( lekarz rodzinny, lekarz specjalista
leczący chorego w poradni, hospicjum
domowym lub na oddziale szpitalnym).
Warunkiem koniecznym jest dołączenie
ankiety wypełnionej przez lekarza
kierującego, dostępnej do pobrania na
stronie internetowej oddziału.
Zlecenie transportu pacjenta na oddział
wystawia lekarz kierujący.
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Ważne!
W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż
w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem
osób trzecich lub przesłać pocztą.
Ten wymóg określa Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przed wpisaniem pacjenta na listę oczekujących na wizytę, badanie albo zabieg, lekarz w szpitalu kwalifikujący do przyjęcia powinien określić, czy
stan pacjenta wymaga pilnego leczenia i zakwalifikować go do odpowiedniej, jednej z dwóch grup oczekujących:
•

przypadek pilny - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość
szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia;

•

przypadek stabilny - jeżeli nie znajdujesz się w stanie nagłym i nie kwalifikujesz się do kategorii przypadek pilny.

Jedynie w przypadku list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego nie jest dokonywany
podział na te dwie grupy.

