ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Kod I: 000000018578
Zakład leczniczy: Szpital O-RSK
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu
Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu kod V:01
Oddział Pobytu Dziennego kod VII 017, kod VIII 2300
ul. 28.Czerwca 1956r 135/147, 61-545 Poznań
NIP 783-14-97-917 REGON 000288857

INFORMATOR DLA PACJENTÓW PRZYJMOWANYCH
DO ODDZIAŁU STACJONARNEGO REHABILITACJI
KONTAKT:

Sekcja Ruchu Chorych 61-8 310 202
Izba Przyjęć 61-8 310 369
www.orsk.ump.edu.pl

Prosimy zgłaszać się do Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach od
07:30 do 09:00 w Izbie Przyjęć wejście G po godzinie 09:00 Izba Przyjęć
wejście F
1. Przyjeżdżając do Szpitala prosimy zabrać ze sobą:
1) Dokument tożsamości ze zdjęciem – Dowód osobisty




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 16 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 – Oddział Rehabilitacji Stacjonarny
 skierowania pozostawione w Izbie Przyjęć w dniu zapisu do Szpitala (po 1
stycznia 2015 r.) będą dostarczone przez Archiwum Szpitala.
 jeśli oryginał skierowania został zagubiony prosimy o dostarczenie nowego
skierowania lub duplikatu, potwierdzającego postawione wcześniej
rozpoznanie.
3) PESEL osoby upoważnionej do odbioru dokumentacji medycznej.
4) Kserokopię dokumentacji medycznej (wszystkie posiadane opisy badań
obrazowych).
5) Wszystkie przyjmowane aktualnie leki w oryginalnych opakowaniach;
6) Zaświadczenie od specjalisty o braku przeciwwskazań do rehabilitacji , gdy
pacjent choruje na schorzenia: kardiologiczne, neurologiczne, psychiatryczne i
ewentualne wskazania z wizyty kwalifikacyjnej.

2. Pacjent może nie zostać przyjęty na planowe leczenie rehabilitacyjne jeśli nie
pozwala na to jego stan zdrowia, w szczególności:
1) zaostrzenie choroby innej niż będąca powodem skierowania na leczenie
rehabilitacyjne;
2) brak zgody na leczenie rehabilitacyjne specjalisty leczącego schorzenie nie
będące przedmiotem leczenia usprawniającego;
3) nie leczonego lub niewłaściwie leczonego schorzenia ogólnego (np. cukrzyca,
nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, schorzenia tarczycy, padaczka itp.)
mogącego negatywnie wpływać na bezpieczeństwo w trakcie procesu
rehabilitacji;
4) choroby infekcyjnej np. infekcja górnych dróg oddechowych, grypa, infekcja
dróg moczowych, biegunka itd.);
5) zmian grzybiczych lub infekcyjnych błon śluzowych i skóry;
6) nie zagojone i ropiejące rany, blizny pooperacyjne, owrzodzenia żylne,
odleżyny, stopa cukrzycowa

3. Pacjentów leczonych z powodu cukrzycy, przed przyjęciem do Szpitala prosimy o
zażycie leków zgodnie z zaleceniami oraz o spożycie codziennego posiłku.
4. Prosimy zabrać ze sobą następujące rzeczy:
1) Na gimnastykę wymagany jest obowiązkowo strój sportowy (dres sportowy ,
koszulki/T-shirt 3-4 szt, spodnie do ćwiczeń 2-3 pary, skarpety 4-5 par) i
obuwie sportowe (buty typu adidas, trampki).
2) Na zabiegi wodne: ćwiczenia w basenie wymagany jest strój kąpielowy,
czepek, klapki kąpielowe, ręcznik.
3) Aktualnie stosowane zaopatrzenie ortopedyczne: łuska, orteza, kule łokciowe,
balkonik, wózek inwalidzki;
4) obuwie domowe, stabilne, wiązane;
5) zapas bielizny osobistej; piżamę, szlafrok
6) czyste ręczniki - 3 szt., białe, ręczniki powinny być wyprane w wysokiej
temperaturze min. 60ºC;
7) przybory toaletowe (mydło w płynie, balsam do ciała ,szampon, , grzebień/
szczotkę do włosów, szczoteczkę i pastę do zębów, przybory do golenia
nożyczki do paznokci, gąbki do mycia - 2szt , chusteczki nawilżające);
8) sztućce, szklankę/kubek, talerz;
9) butelkowaną wodę do picia, niegazowaną;

5.

Prosimy nie zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych.

Na terenie szpitala znajduje się kaplica, kiosk i bufet.
NA TERENIE CAŁEGO SZPITALA OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA TYTONIU

