Zakres kontraktu z NFZ:
Ortopedia
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Endoprotezoplastyka stawu kolanowego
Artroskopia stawu kolanowego
Rekonstrukcja ACL
Artroskopia stawu łokciowego
Uwolnienie przykurczów nadgarstka zespołu cieśni stawu łokciowego lub nadgarstka
Laryngologia
Otolaryngologiczne zabiegi w obrębie zatok
PRZYJĘCIE DO SZPITALA KROK PO KROKU
Podstawą hospitalizacji jest aktualne skierowanie. Jeżeli nie posiadasz skierowania, zgłoś się
do lekarza, który je wystawi.
1. Aby sprawdzić, czy w Szpitalu Warszawskiego Centrum Medycznego wykonuje się daną
operację lub zabieg, zadzwoń pod numer infolinii 608 006106 lub 608006108
2. Umów się na wizytę kwalifikującą do zabiegu za pośrednictwem Recepcji.
3. Po wizycie kwalifikacyjnej zostaniesz wpisany na listę oczekujących na zabieg. Miesiąc
przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala, zostaniesz o nim poinformowany
telefonicznie.
4. Ok. 7 dni przed zabiegiem Pacjent powinien odbyć wizytę konsultacyjną z anestezjologa
(wybrane zabiegi) ustalić przez infolinię 608006106 lub 608006108. Na wizytę zabierz ze
sobą wypełnioną ankietę anestezjologiczną - pobierz tutaj.
5. W wyznaczonym terminie zgłoś się do Szpitala na Recepcję . Udając się do Szpitala zabierz
ze sobą wyniki zleconych badań, ORYGINAŁ badań lekarskich oraz dokument tożsamości
ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W sytuacji gdy w dniu przyjęcia
lub w trakcie hospitalizacji, system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień
Świadczeniobiorców – system udostępniony przez NFZ) nie potwierdzi Twojego prawa do
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pracownik Szpitala
poprosi Cię o okazanie dokumentu potwierdzającego opłacanie składek zdrowotnych lub
podpisanie oświadczenia, że takie składki są opłacane. Pamiętaj o zabraniu do Szpitala
artykułów higienicznych codziennego użytku tj.: ręcznik, przybory toaletowe etc. W
przypadku planowanego pobytu z noclegiem pamiętaj także o zabraniu piżamy i kapci.
Po wypisie ze Szpitala pacjenci po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych mają prawo
do jednej bezpłatnej wizyty kontrolnej.
Lista dokumentów do kwalifikacji
1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
2. Skierowanie do Szpitala

3. Wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które stanowią podstawę
skierowania do Szpitala
4. Istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, oraz
przeprowadzonym leczeniu.
Listę badań do wykonania przed zabiegiem potwierdzamy i ustalamy z lekarzem
prowadzącym. Poniższe informacje mają charakter orientacyjny
Chirurgia dorosłych
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grupa krwi
morfologia
jonogram
glukoza
mocznik, kreatynina
układ krzepnięcia krwi
TSH T3 i T4 w przypadku choroby tarczycy
przeciwciała HIV
przeciwciała HCV
potwierdzenie o szczepieniu WZW B lub oświadczenie o rezygnacji ze szczepienia
RTG klatki piersiowej po 40 roku życia i wszystkich palących tytoń
EKG z opisem
Laryngologia
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grupa krwi
morfologia
jonogram
glukoza
mocznik, kreatynina
układ krzepnięcia krwi
TSH T3 i T4 w przypadku choroby tarczycy
przeciwciała HIV
przeciwciała HCV
potwierdzenie o szczepieniu WZW B lub oświadczenie o rezygnacji ze szczepienia
RTG klatki piersiowej po 40 roku życia i wszystkich palących tytoń
EKG z opisem
Ortopedia
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grupa krwi (Krewtarta lub wynik z dwóch różnych pobrań krwi)
morfologia
jonogram
CRP
glukoza
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mocznik, kreatynina
układ krzepnięcia krwi
TSH T3 i T4 w przypadku choroby tarczycy
przeciwciała HIV
przeciwciała HCV
potwierdzenie o szczepieniu WZW B lub oświadczenie o rezygnacji ze szczepienia
RTG klatki piersiowej po 40 roku życia i wszystkich palących tytoń
EKG z opisem

•

UWAGA: Badania obrazowe określa lekarz kwalifikujący po uzyskaniu informacji ze
skierowania z jaką chorobą/na jaki zabieg kierowany jest chory. Ewentualne dodatkowe
niezbędne badania po zbadaniu chorego

