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ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY  
IM. WIKTORA DEGI 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU  

 
INFORMATOR DLA PACJENTÓW  

PRZYJMOWANYCH DO SZPITALA W TRYBIE PLANOWYM  
KONTAKT: Sekcja Ruchu Chorych 61-8 310 202 

Izba Przyjęć   61-8 310 369 
www.orsk.ump.edu.pl 

 
Prosimy zgłasza ć się do Szpitala 

od poniedziałku do pi ątku 
w godzinach od 07:30 do 09:00 w Izbie Przyj ęć wejście G 

po godzinie 09:00 Izba Przyj ęć wejście F 
 

1. Przyjeżdżając do Szpitala prosimy zabrać ze sobą: 
1) dokument tożsamości ze zdjęciem; 

∗ w przypadku dzieci: książeczkę zdrowia dziecka oraz w przypadku gdy dziecko nosi inne 
nazwisko niż opiekun – odpis aktu urodzenia lub odpis postanowienia sądu opiekuńczego 

Pacjenci poniżej 18 roku życia (małoletni) oraz ubezwłasnowolnieni całkowicie, przyjmowani są 
wyłącznie w obecności ich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych). W 
przypadku opiekunów prawnych, przy przyjęciu pacjenta do Szpitala zobowiązani są oni przedstawić 
odpis postanowienia sądu opiekuńczego potwierdzającego uprawnienie do sprawowania opieki nad 
pacjentem. 

2) oryginał skierowania do Szpitala (jeżeli nie został on wcześniej dostarczony do Szpitala 
- jeśli oryginał skierowania został zagubiony prosimy o dostarczenie nowego skierowania lub 
duplikatu, potwierdzającego postawione wcześniej rozpoznanie. 
- skierowania pozostawione w Izbie Przyjęć w dniu zapisu do Szpitala (po 1 stycznia 2015 r.) 
będą dostarczone przez Archiwum Szpitala. 

3) zaświadczenia o przebytych szczepieniach przeciwko WZW typ B – jeśli były wykonywane; 
4) wszelką posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą ogólnego stanu zdrowia;  

w szczególno ści  dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, będącego przyczyną przyjęcia 
do Szpitala; 

5) wszystkie przyjmowane  aktualnie leki w oryginalnych opakowaniach; 
6) zaświadczenie od specjalisty o braku przeciwwskazań do operacji, gdy pacjent choruje na: 

− cukrzycę, 
− nadciśnienie tętnicze, 
− schorzenia tarczycy, 
− padaczkę, 
− choroby wątroby, trzustki, 
− zakrzepicę żylną, 
− dnę moczanową, 
− pacjent jest po udarze mózgu, 
− choroby skóry, 
− inne schorzenia przewlekłe; 

2. Jeśli Pacjent przyjmuje leki obni żające krzepliwo ść krwi, np.: Acard, Polocard, Warfin, Aclotin, 
Xarelto, itp., prosimy skontaktowa ć się z lekarzem rodzinnym w celu ustalenia mo żliwego czasu 
odstawienia tych leków i ewentualnego zast ąpienia ich heparyn ą drobnocz ąsteczkow ą. 
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3. Pacjent mo że nie zosta ć przyj ęty do Szpitala, na planowe leczenie w szczególno ści leczenie 
operacyjne, je śli nie pozwala na to jego stan zdrowia. W szczególn ości dotyczy to sytuacji: 
1) nieleczonego lub niewłaściwie leczonego schorzenia ogólnego (np. cukrzyca, nadciśnienie 

tętnicze, zakrzepica, schorzenia tarczycy, padaczka, itp.); 
2) braku zgody specjalisty leczącego schorzenia ogólne na leczenie operacyjne lub znieczulenie; 
3) choroby infekcyjnej (np. infekcja górnych dróg oddechowych, grypa, infekcja dróg moczowych, 

biegunka, itd.); 
4) zmian grzybiczych lub infekcyjnych błon śluzowych, skóry, włosów i paznokci; 
5) zmian próchniczych i ropnych zębów; 
6) pobierania leków obniżających krzepliwość krwi, innych niż heparyna drobnocząsteczkowa; 
7) wszawicy. 

 
4. Pacjentów leczonych z powodu cukrzycy, przed prz yjęciem do Szpitala prosimy o za życie leków 

zgodnie z zaleceniami oraz o spo życie codziennego posiłku.  
 

5. Prosimy zabra ć ze sob ą nast ępujące rzeczy:  
− przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczkę i pastę do zębów, przybory do golenia, 

grzebień); 
− czyste ręczniki -  3 szt., białe, ręczniki powinny być wyprane w wysokiej temperaturze min. 60ºC; 
− obuwie domowe, stabilne, wiązane; 
− zapas bielizny osobistej; 
− piżamę; 
− szlafrok i dres; 
− butelkowaną wodę do picia, niegazowaną; 
− sztućce, szklankę/kubek, talerz; 
− parę kul łokciowych – w przypadku pacjentów przyjmowanych do leczenia operacyjnego kończyn 

dolnych. 
 

6. Prosimy nie zabiera ć ze sob ą: 
− jedzenia; 
− gąbek, myjek; 
− przedmiotów wartościowych. 

 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------- 
Na terenie szpitala znajduje si ę kaplica, kiosk i bufet. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
UWAGI:  
Wszystkie uwagi dotyczące pracy Szpitala prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi.  
 
 

NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWI ĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU 
 
 
 
 
  


