Badania wykonywane w budynku Szpitala
przy ul. Szamarzewskiego 82/84
Badania radiologiczne wykonywane są na parterze,
na prawo od wejścia głównego w godz. 815-1330, czwartki
do godz.1730, tel. 61 854-93-62.
Odbiór wyników w rejestracji Poradni.
W przypadkach pilnych pacjent sam odbiera wyniki
w Pracowni RTG.
Badania spirometryczne
wykonywane są:
•
•

w przyziemiu, pokój S.44, w godz. 800-1400; wyjątek
w czwartek do godz. 1800, tel. 61 854-93-87.
spirometria wykonywana jest wyłącznie na podstawie
skierowania od lekarzy z poradni specjalistycznych
oraz z oddziałów Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pańskiego UM.

•

Spirometria może być wykonana również
na podstawie skierowania lekarza z zewnątrz,
ale wówczas badanie jest płatne.
Badanie pletyzmograficzne

wykonywane są w pokoju nr S.32; w godz. 900-1300, tel. 61
854-93-87. Pacjenci ze skierowaniem na badanie
pletyzmograficzne proszeni są o kontakt z Pracownią
Spirometrii osobiście (pokój nr S.32), ewentualnie
telefonicznie 61 854-93-87 w celu ustalenia terminu.
Odczyn tuberkulinowy
zakładany jest na parterze w pokoju nr 1.114 budynek C,
kontakt: pielęgniarka Poradni Pulmonologii, tel. 61 85493-70.
Zakładanie odczynu: poniedziałek, wtorek, piątek
w godz.: 800-1200.
Odczyt po 72 godzinach:
poniedziałek, czwartek, piątek dla 800-1300.
Badania laboratoryjne i gazometryczne
tel. 61 854-93-85. Wszelkich informacji na temat badań,
czasu oczekiwania udziela osoba pobierająca materiał
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Wyniki badań należy odbierać w Rejestracji
Laboratorium, pokój nr 2.43. Należy podać swoje imię
i nazwisko, a w przypadku wykonywania badań płatnych
dodatkowo dowód zapłaty za badanie. Nie udziela
się telefonicznie informacji na temat wyników badań.
Testy alergiczne
wykonywane są w budynku C, na parterze, pokój 1.115,
tel. 61 854-93-71. Testy wykonywane są na podstawie
wewnętrznego skierowania. Prosimy zapisywać
się osobiście. Gabinet odczuleń znajduje się w pokoju
nr 1.122, tel. 61 854-97-58
Ośrodek Rehabilitacji Pulmonologicznej
znajduje się w przyziemiu, budynku A, pokój nr S.31,
tel. 61 854-93-98. Rehabilitacja na zlecenie lekarzy
z oddziałów szpitala.
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
kontakt telefoniczny – pielęgniarki 61 854-93-70 w celu
ustalenia terminu wizyty.
Pracownia Aerozoloterapii
znajduje się w przyziemiu, pokój S.44, tel. 61 854-93-87.
Inhalacje odbywają się w godz. 800-900.
Poradnia Pulmonologii znajduje się w budynku C,
na parterze. Czynna w godz. 800-1500, czwartek do godz.
1900
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Poradnia Pulmonologii Wieku Rozwojowego
znajduje się w budynku C, na parterze, pokój nr 1.116,
1.118. Czynna w godz. 800-1400.
Poradnia Alergologii
znajduje się budynku C, na parterze, pokoje 1.119, 1.120.
Czynna w godz. 800-1400

SZANOWNI PAŃSTWO!
Uprzejmie informujemy, że w w/w Poradniach
Specjalistycznych obowiązuje elektroniczny system
numerkowy przyjęć Pacjentów. W związku z powyższym
przed rejestracją do poradni należy pobrać właściwy
numerek z automatu , znajdującego się przy wejściu
do obiektu poradnianego.

tel. do Rejestracji 61 854-93-65
Pielęgniarka Koordynująca
Maria Woźniak
tel. 61 854-93-70
ul. Szamarzewskiego 82/84
60-569 Poznań

SZANOWNI PAŃSTWO!
Pragniemy przekazać kilka praktycznych informacji,
które mamy nadzieję ułatwią Państwu korzystanie
z usług naszego Szpitala.
Dokumenty potrzebne do zarejestrowania
w Poradni:
dokument tożsamości (dowód osobisty
lub paszport);
skierowanie
od
lekarza
ubezpieczenia
zdrowotnego.
Ponadto pacjenci powinni posiadać za sobą:
wyniki wykonanych badań,
dokumentacje choroby,
spis zażywanych leków,
nr kartoteki, w przypadku kolejnej wizyty.

•
•
•
•

Badania wymagane przed wizytą w Poradni
Pulmonologii:
morfologia z rozmazem, OB,
badanie ogólne moczu,
RTG klatki piersiowej,
próby wątrobowe (dodatkowo w Poradni
Pulmonologii Wieku Rozwojowego)
Dane potrzebne do wystawienia zwolnienia
lekarskiego:
NIP pracodawcy (płatnika),
Dowód osobisty

Ważna informacja:
• Pacjenci skierowani z Poradni Pulmonologii do
badania tomografii komputerowej, rezonansu
magnetycznego, scyntygrafii kości lub płuc,
umawiają termin wizyty osobiście oraz wyłącznie
w wyznaczonych pracowniach, posiadających
kontrakt z NFZ (wykaz pracowni znajduje się
w Rejestracji). Pacjenci zobowiązani są do

dołączenia do dokumentacji wyników badań
w celu rozliczenia ww badań przez Szpital
z NFZ.
•

•

•
•
•

•

W przypadku wykonywania oznaczeń wskaźnika
INR, także należy przekazać wynik badania
do rejestracji Poradni w celu rozliczenia wizyty.
Informacja dla pacjentów poddawanych
bronchoskopii
termin badania pacjent ustala osobiście dzwoniąc
do Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Układu
Oddechowego na nr tel. (0-61) 854-9364 w godz.
1200-1400, ewentualnie może to zrobić lekarz
kierujący.
W dniu badania, pacjent zgłasza się do Biura
Ruchu chorych w godz. 800-1000.
Pracownia czynna jest w godz. 730-1400 i znajduje
się na parterze, pok. Nr 1.60.
Pacjent powinien być na czczo, tzn. bez jedzenia
i picia, a także posiadać ze sobą skierowanie na
badanie, dokumentację radiologiczną oraz wyniki
badań: grupa krwi, czas krwawienia, wskaźnik
protrombinowy, czas kaolinowo-kefalinowy.
Pacjent w dniu badania nie może kierować
samochodem i wymaga opieki, dlatego
prosimy, aby pacjenci w godz. 1200-1400 byli
odbierani przez osoby towarzyszące (po
uzgodnieniu z lekarzem lub personelem
Pracowni).

Przyjęcie na Oddział Pulmonologii,
Alergologii i Onkologii
Pulmonologicznej
Lekarz Kierujący Oddziałem, Kierownik
Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Pielęgniarka Oddziałowa, tel. 61 854-93-89
Aleksandra Ostajewska
z-ca Pielęgniarki Oddziałowej tel. 61 854-93-92
Krystyna Świder
Sekretariat, tel. 61 854-93-88
Agnieszka Jeleń
Rejestratorka medyczna, tel. 61 854-93-92
Helena Jezierska
Dyżurka lekarska, 61 854-93-90

•
•
•

•

Termin przyjęcia na Oddział należy ustalać
z Pielęgniarką Oddziałową lub p. Haliną
Jezierską (tel. (0-61) 854-93-92
Termin leczenia przy użyciu protezy powietrznej,
badania polisomnograficznego należy ustalać z p.
Tomaszem Trafasem tel. 61 854-95-77
w godzinach 800-1330
Informacje dla pacjentów, leczących się
z powodu zaburzeń oddychania podczas
snu.
Przed badaniami prosimy o wypełnienie ankiety,
która zostanie przekazana przez Rejestratorki
w Poradni.
Pracownia Zaburzeń oddychania Podczas Snu
znajduje się na Oddziale Pulmonologii.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia na oddział:
skierowanie
do
przyjęcia
na
Oddział
Pulmonologii, potwierdzenie ubezpieczenia
zdrowotnego, dowód osobisty.
W przypadku zakwalifikowania do Poradni
Laryngologicznej należy zgłosić się do Poradni
Laryngologicznej w Szpitalu Klinicznym H.
Święcickiego UM, na ul. Przybyszewskiego 49,
gdzie zespołem kieruje dr med. Jacek
Banaszewski. Rejestracja tel. 61 869-12-57

