
Schemat kwalifikacji do zabiegu wszczepienia 

endoprotezy stawu biodrowego lub 

kolanowego. 

 

Pierwsza konsultacja kwalifikacyjna 

 

Wizyta kwalifikacyjna do zabiegu przeprowadzana 

jest przez ortopedę oddziału chirurgii urazowo-

ortopedycznej naszego szpitala.  

Konsultacje kwalifikacyjne odbywają się w poradni 

ortopedycznej w: 

poniedziałki od godz. 1000 

czwartki w godz. 1400 – 1500 

 

Jeśli zabieg ma być wykonywany w ramach NFZ  

Wymagane jest skierowanie do oddziału chirurgii 

urazowo-ortopedycznej, a wcześniej do poradni 

ortopedycznej.  

Jeśli sam pokrywasz koszt zabiegu  

Porozmawiaj z koordynatorem i umów się na wizytę 
pod numerem tel. 721 230 470 

 

Do prawidłowej konsultacji niezbędne jest: 

l. Posiadanie aktualnego szczepienia przeciw WZW 

typu B lub oznaczenie miana przeciwciał 

2. Aktualna pisemna kwalifikacja internistyczna do 

zabiegu operacyjnego i dodatkowo np.  

w przypadku: chorób tarczycy – endokrynolog, 

 cukrzycy – diabetolog, 

 serca – kardiolog, 

 zaburzenia ukrwienia (żylaki) – USG 

Doppler– angiochirurg. 

3. Dokumenty i wyniki badań potwierdzające brak 

ognisk zapalnych w organizmie:  

 pantogram jamy ustnej i zaświadczenie od 

stomatologa o braku ognisk zapalnych, 

 wyniki badań laboratoryjnych: morfologia, 

OB, CRP, 

 badanie ogólne moczu (w razie licznych 

bakterii mocz na posiew), 

 wymaz z nosogardzieli wraz a 

antybiogramem. 

4. Prosimy o zabranie ze sobą na wizytę całej 

posiadanej dokumentacji medycznej,  

a w szczególności zdjęć rentgenowskich. 

 

 

Ustalenie terminu zabiegu 

 

Jeśli zabieg wykonywany jest w ramach NFZ 

W przypadku pozytywnej kwalifikacji pacjent jest 

wpisywany na listę oczekujących na zabieg.  

Na temat terminu zabiegu można uzyskać 

informacje: 

l. w dyżurce lekarskiej w poniedziałki w 

godzinach13.00-18.00, pod numerem tel.  

76 840 15 43 lub osobiście. 

2. w sekretariacie oddziału pod numerem tel.76 840 

15 49 lub osobiście. 

3. w internecie na stronie NFZ (aplikacja AP – KOLCE) 

Jeśli sam pokrywasz koszt zabiegu  

W przypadku pozytywnej kwalifikacji termin zabiegu 

zostanie zaproponowany podczas konsultacji.  

 

Druga konsultacja kwalifikacyjna  

 

Konsultacja ta odbywa się do 2 tygodni przed 

zabiegiem. Podczas wizyty lekarz dokonuje: 

 powtórnej ocena ortopedycznej, 

 oceny i kwalifikacji anestezjologicznej. 

 

Jeśli zabieg wykonywany jest w ramach NFZ 

Termin drugiej konsultacji zostanie ustalony podczas 

rejestracji i zapisu do kolejki oczekujących. 

Jeśli sam pokrywasz koszt zabiegu  

Termin drugiej konsultacji ustalisz wspólnie z 

koordynatorem.  

 

 

 

 

 



W dniu hospitalizacji 

 

W wyznaczonym dniu należy zgłosić się z 

wymienionymi dokumentami: 

Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu może 

być inny dokument tożsamości zawierający PESEL) 

*Skierowanie  

Dotychczasowa dokumentacja medyczna np. 

wcześniejsze wyniki badań, wypisy z poprzednich 

hospitalizacji, konsultacje lekarskie, dokument 

potwierdzający grupę krwi. 

*) Dokument potrzebny, jeśli korzystasz z usług w 

ramach ubezpieczenia NFZ. 

 

Jeśli z jakiegoś powodu, nie będą mogli Państwo 

zgłosić się wyznaczonym terminie, uprzejmie 

prosimy poinformować nas o tym jak najszybciej, 

aby umożliwić innym osobom skorzystanie z usług 

EMC Szpitale. 

 

 

 

 

Dodatkowe zalecenia: 
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ENDOPROTEZOPLASTYKA 

STAWU BIODROWEGO 

I KOLANOWEGO 

 

Wskazówki dla osób 

przygotowujących się do 

zabiegu 

 

Data badania:.……………………………………………………………. 

Godzina:…………………………………………………………………….. 

Zgłoś się do:……………………………………………………………….. 

Jeśli używasz okularów do czytania, zabierz je 

ze sobą – przydadzą się podczas wypełniania 

dokumentacji medycznej. 


