
Informacje dotyczące pobytów rehabilitacyjnych
w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem rehabilitacji

neurologicznej w Szpitalu Śląskim w Cieszynie

• Przyznany termin leczenia rehabilitacyjnego jest wiążący. Ewentualna rezygnacja z leczenia      

w wyznaczonym terminie, w formie pisemnej, telefonicznej, faxem lub e-mail, może nastąpić tylko      

w uzasadnionych sytuacjach.

• Przed planowanym przyjęciem do Oddziału  rehabilitacyjnego należy zgłosić się                         

ze skierowaniem. Kwalifikacje pacjentów do przyjęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 1200 - 

1400 w gabinecie Ordynatora.

• Przyjeżdżając do przyjęcia na leczenie w Oddziale Rehabilitacyjnym prosimy o zabranie ze 

sobą posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zdjęcia RTG lub 

zapis zdjęcia na płycie CD, aktualne wyniki badań laboratoryjnych – jeśli pacjent jest w ich 

posiadaniu). 

• Prosimy zabrać ze sobą także: dowód tożsamości wraz z numerem PESEL;, NIP zakładu pracy 

(w przypadku konieczności wypisania zwolnienia – L4);  

• Istotną częścią realizowanego w naszym szpitalu programu rehabilitacji jest udział                     

w zajęciach ruchowych, w związku z tym, prosimy o zabranie ze sobą stosownej odzieży: wygodne      

i stabilne obuwie, dres,  koszulki, skarpetki. 

• Osobiste przybory toaletowe (w przypadku mydła zaleca się mydło w płynie);



• Wskazane jest także zabranie posiadanego sprzętu i zaopatrzenia ortopedycznego, co sprzyja 

uzyskaniu pożądanych efektów rehabilitacji. 

• Długość hospitalizacji jest ustalana po wstępnym badaniu w oddziale i jest uzależniona od 

przebiegu terapii.

• W dniu ustalonego przyjęcia do oddziału pacjent zgłasza się o godz. 800 w Izbie przyjęć 

planowych.

• Pacjent wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala oraz zobowiązuje się do przestrzegania 

regulaminu szpitala.

• Szpital jest objęty całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Obowiązuje 

także zakaz używania prywatnego sprzętu elektrycznego (grzałka, czajnik). Na korytarzach znajdują 

się czajnik elektryczny oraz lodówka.

Uwaga:

Jeżeli w ciągu kilku dni przed przyj ęciem lub w dniu przyjęcia pacjent zauważy u siebie objawy 

infekcji:  ogólnej (podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, kaszel, ból gardła, biegunka,

wymioty), miejscowej (zmiany zapalne lub ropne na skórze) - należy o tym poinformować celem 

ustalenia innego terminu przyjęcia do szpitala.

Kontakt:

Telefon: centrala 33/ 8549200

Dyżurka lekarzy wew. 260, 261

e-mail:  o.reh@szpital.netus.pl


