
REJESTRACJA PACJENTÓW NA ZABIEGI  

DO ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII, AUDIOLOGII I FONIATRII DZIECIĘCEJ 

Zasady rejestracji pacjentów do Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala 

Dziecięcego w Bydgoszczy: 

1. Skierowanie do Oddziału: 

o Pacjent wymagający planowanego leczenia lub zabiegu w Oddziale Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii 

Dziecięcej powinien posiadać skierowanie od lekarza otolaryngologa. 

o Pacjenci kierowani do diagnostyki audiologicznej mogą mieć również skierowanie od lekarza innej 

specjalności. 

2. Drogi rejestracji (elektroniczna i osobiście): 

o Rejestracja pacjentów odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną na adres e-mailowy Oddziału 

(laryngologia@wsd.org.pl). Dane do rejestracji powinny zawierać:  

▪ Dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL)  

▪ Adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym 

▪ Numer telefonu do Rodzica, opiekuna prawego czy faktycznego 

▪ Zeskanowane skierowanie w formie załącznika  

• Jeśli nie udaje się dołączyć załącznika, prosimy o dołączenie następujących informacji ze 

skierowania: 

o Dane lekarza kierującego (imię i nazwisko, numer PWZ z pieczątki) 

o Dane placówki kierującej 

o Datę wystawienia skierowania 

o Rozpoznanie lekarskie ze skierowania lub rodzaj zabiegu 

▪ Ponadto zgodnie z rozporządzeniem NFZ, każda osoba rejestrująca się na zabieg musi 

dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie zostanie skreślona z listy 

oczekujących. Skierowanie można przesłać drogą pocztową na adres Sekretariatu Oddziału 

(Sekretariat Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego 

w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz). 

o Drugą możliwością rejestracji pacjentów jest bezpośrednie zgłoszenie się ze skierowaniem do 

Sekretariatu Oddziału od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00.  

3. Wstępny termin przyjęcia do Oddziału: 

o Po otrzymaniu danych ustalimy wstępny termin przyjęcia i odpowiemy drogą elektroniczną. Ustalenie 

terminu może potrwać kilka dni. 

o Proponowany termin przyjęcia jest terminem orientacyjnym. Zostanie on potwierdzony 

telefonicznie około 1-3 tygodni przed planowanym przyjęciem przez Sekretarkę Oddziału.  

o W przypadku rezygnacji z terminu lub zmiany numeru telefonu prosimy o kontakt telefoniczny (+48 52 

32 62 170 lub +48 797 995 186) w godzinach 8-14. 
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o W razie braku aktualizacji numeru kontaktowego i niemożności potwierdzenia terminu przyjęcia 

zastrzegamy sobie prawo przesunięcia pacjenta na koniec kolejki.  

o Przy ustalaniu terminu przyjęcia rodzice otrzymają dalsze informacje.  

 

KONTAKT 

Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Józef Mierzwiński, tel. +48 52 32 62 111 

Sekretariat: Joanna Kowalska, tel.+48 52 32 62 170 

Fax +48 52 32 62 101  

Adres e-mail: laryngologia@wsd.org.pl  

Lekarze (Informacje udzielane są w godzinach 12-13): +48 52 32 62 100 (przez centralę szpitala)  

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Paulina Goślinowska-Sieńko, tel. +48 52 32 62 194 

Pielęgniarki: +48 52 32 62 180  

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Zasady przyjęcia pacjenta do Oddziału:  

 

Przy przyjęciu dziecka potrzebne są następujące dokumenty:  

• dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego 

• książeczka zdrowia dziecka  

• numer PESEL dziecka, ewentualnie do 3 miesiąca dziecka PESEL matki lub opiekuna prawnego 

• ksero skierowania  

• W przypadku braku rodzica dokument notarialny potwierdzający prawo do sprawowania  

opieki nad dzieckiem  

Jeśli dziecko objęte jest opieką Poradni Specjalistycznej innej niż laryngologiczna  

należy przedstawić całą dokumentację choroby dziecka (np. wypisy ze Szpitala, badania np.  

echo serca, EKG, spirometria, badania obrazowe, TK itp.) oraz zgodę lekarza specjalisty o braku przeciwskazań do 

leczenia lub diagnostyki w znieczuleniu ogólnym (zaświadczenie ważne 3 miesiące). 

Pacjenci kierowani do pierwszej operacji uszu lub operacji zatok typu FESS muszą mieć  

wykonane badania TK.  

 

Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala należy przygotować:  

• piżamę, papcie, bieliznę osobistą, przybory toaletowe 

•  ubiór dzienny np. dres 

•  dla dzieci w wieku szkolnym przybory szkolne, zeszyty, podręczniki 

W wyznaczonym terminie przyjęcia rodzic/opiekun prawny zgłasza się z dokumentami do  

Pediatrycznej Izby Przyjęć, gdzie zostaje założona dokumentacja pacjenta.  

Z dokumentacją pacjent udaje się na III piętro - Oddział Laryngologii, gdzie po zbadaniu dziecka zostanie założona 

historia choroby. 

Pobyt rodzica/opiekuna na Oddziale: 

Możliwy jest całodobowy pobyt jednego opiekuna z dzieckiem w Oddziale.  
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Opieka pielęgniarska nad dzieckiem w Oddziale 

Nasz Mały Pacjencie! Nasza Mała Pacjentko! 

Pielęgniarka przyjmie Cię wraz z rodzicami szerokim uśmiechem. Jedno z rodziców będzie mogło zostać z 

Tobą przez cały czas pobytu. Będziesz się czuł bezpieczny pomimo choroby i dolegliwości.  

W oddziale zbada Cię lekarz, a pielęgniarka zważy Cię, zmierzy, sprawdzi temperaturę i porozmawia z rodzicami. 

Będziesz mógł wybrać sobie łóżko i poznać nowe dzieci. 

Żeby zbadać krew pielęgniarka musi ukłuć Cię igłą i założyć „motylka”. Może zaboleć, ale będzie to trwało 

jedynie chwilę. Przez cały czas Mama lub Tata będzie z Tobą. 

W dniu zabiegu będzie konieczne pozostawienie Ciebie na czczo, tzn. nie dostaniesz rano śniadania i herbaty, 

a posiłek zjesz niestety dopiero kilka godzin po zabiegu. Przed zabiegiem otrzymasz tabletkę, po której nic nie 

będziesz pamiętać. Kiedy się obudzisz Mama lub Tata będą przy Tobie. 

Zawsze pomocna będzie pielęgniarka, która będzie obecna przez całą dobę. Nawet w nocy! Ty będziesz spał, 

a Ona będzie czuwała nad Tobą. 

Jeżeli chodzisz do szkoły nie musisz się martwić, nie będziesz miał zaległości w nauce – na Oddział przychodzą 

nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia. Masz również możliwość korzystania z komputera. A dla maluchów jest 

przedszkole z zabawami, grami i bajkami, które rodzice mogą czytać do „poduszki”. W taki sposób szybko wrócisz do 

zdrowia i do domu. 

 

 


