
INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE 
ZASAD KWALIFIKACJI DO ZABIEGU ENDOPROTEZOPLASTYKI  

STAWU KOLANOWEGO, STAWU BIODROWEGO 
ORAZ 

INNYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH PLANOWYCH PRZEPROWADZANYCH  
W ODDZIALE ORTOPEDYCZNYM  

PLESZEWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W PLESZEWIE 

 
1. Kwalifikacja do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz innych 

zabiegów przeprowadzana jest przez lekarza Oddziału ortopedycznego Pleszewskiego Centrum 

Medycznego.  

2. W celu kwalifikacji do zabiegu prosimy o zgłoszenie się z wystawionym skierowaniem oraz pełną 

dokumentacją medyczną dotyczącą dotychczasowego leczenia: 

 do poradni ortopedycznej – wymagane skierowanie do poradni; termin wizyty proszę ustalić  

w Rejestracji tel. 627420800,  

lub 

 do oddział ortopedycznego – kwalifikacja do zbiegów przeprowadzana jest przez lekarza od 

poniedziałku do piątku w godzinach 13.30-14.30. 

Po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem oddziału, dopuszcza się przeprowadzenie kwalifikacji  

z wykorzystaniem środków łączności.  

Podczas kwalifikacji pacjent otrzymuje informacje dotyczące przygotowania dalszego do zabiegu. 

Ponadto informowany jest o konieczności zgłoszenia się w okresie około 1 miesiąca przed 

planowanym zabiegiem, a także każdorazowo - w sytuacji pogorszenia jego stanu funkcjonalnego  

(do poradni lub oddziału).  

3. Termin zabiegu ustalany jest przez lekarza oddziału w oparciu o prowadzoną Listę oczekujących na 

dany zabieg dla pacjenta w kategorii „przypadek stabilny” i „przypadek pilny”.  

Aktualne terminy oczekiwania na zabieg dla nowych pacjentów oraz czasy oczekiwania  publikowane 

są na stronie NFZ: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#  

4. Przyjęcie skierowania przez lekarza oddziału oraz wpis na listę oczekujących potwierdza dokonanie 

kwalifikacji na zabieg. Z uwagi na długi okres planowania, termin zabiegu może ulec zmianie, dlatego 

w sprawie terminu zabiegu można kontaktować się z sekretariatem oddziału – tel. 62 7420879 lub 

lekarzem oddziału  - tel. 62 7420883. 

O zbliżającym się terminie zabiegu zostaniecie Państwo poinformowani SMS z aplikacji NFZ  

AP-KOLCE oraz  telefonicznie przez lekarza oddziału, dlatego proszę pamiętać o aktualizacji numerów 

telefonów kontaktowych. 

5. Konsultacja lekarska przed zabiegiem przeprowadzana jest w terminie około 1 miesiąca przed 

planowanym zabiegiem oraz każdorazowo w sytuacji pogorszenia stanu funkcjonalnego pacjenta -  

w poradni lub oddziale.  

Podczas konsultacji lekarz oddziału podejmuje decyzję o utrzymaniu planowanego terminu zabiegu, 

jego przyspieszeniu (zmiana kwalifikacji na przypadek pilny) lub w uzgodnieniu z pacjentem – jego 

odroczeniu. Ponadto podczas wizyty zostaje szczegółowo omówiony plan badań dodatkowych, plan 

pobytu w szpitalu i rodzaj operacji, a także plan postępowania pooperacyjnego.  

6. W przypadku niezgłoszenia się na zabieg w terminie wynikającym z prowadzonej w podmiocie listy 

oczekujących, pacjent zostaje skreślony z listy. 

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

