
Informacje dla pacjenta 

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie, 

czujemy się zaszczyceni zaufaniem, jakim nas obdarzyliście, przychodząc do nas po poradę. 

Dołożymy wszelkich starań, by po zapoznaniu się z Waszym problemem, pomóc Wam w jak 

najszybszym powrocie do zdrowia i dobrego samopoczucia. 

Z najlepszymi życzeniami, 

Zespół SCCS 

WAŻNE INFORMACJE 

(szczegółowe informacje dostępne są na stronach poszczególnych gabinetów) 

Zespół Poradni Specjalistycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca mieści się w Zabrzu przy 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (parter, budynek „B” SCCS). 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA DOROSŁYCH 

Rejestracja i godziny przyjęć: 

Rejestracji do Poradni Kardiologicznej Dorosłych można dokonać osobiście, telefonicznie lub 

przez osobę trzecią. 

Rejestracja osobista lub przez osobę trzecią na wizytę bieżącą możliwa jest w godzinach: 

– pn: 7.25-18.00 

– wt-pt: 7.25-16.00 

Rejestracja telefoniczna czynna jest codziennie w dni robocze od godz. 7.45 do godz. 14.45 

Telefon kontaktowy: 32/275 36 43 

Zasady przyjęć: 

– chorzy ambulatoryjni, po uprzednim uzgodnieniu terminu, przyjmowani są codziennie 

wg harmonogramu pracy Poradni; 

– chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są w trybie nagłym. 

Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza Poradni wykonywane są w Pracowniach i 

Poradniach SCCS. 

PORADNIA KARDIOLOGICZNA DZIECI 

http://poradnia.sccs.pl/informacje-dla-pacjenta/


Rejestracja telefoniczna do Poradni Kardiologicznej Dzieci odbywa się od pn-pt w godzinach 

12.00-14.00. Rejestracji można dokonać także osobiście w godzinach: pn – pt 8:00-15:00 

Telefon kontaktowy: 32/3733629 

Zasady przyjęć: 

a) po uprzednim uzgodnieniu terminu wg harmonogramu Poradni 

b) konsultacje noworodków z podejrzeniem wady serca ustalane są telefonicznie przez 

lekarza z koordynatorem oddziału lub jego zastępcą bądź lekarzem dyżurnym 

– tel. Sekretariatu Oddziału Klinicznego Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej: 

32/3733669 lub 32/2713401 

– tel. dyżurka lekarska: 32/3733703 lub 32/3733640 

Terminy hospitalizacji ustalane są telefonicznie w Sekretariacie Oddziału Klinicznego 

Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej w godz. 8:00 – 15:00. 

tel. 32/3733669 lub 32/2713401. 

 PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA 

Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią w godzinach. 

Rejestracja osobista lub przez osobę trzecią na wizytę bieżącą możliwa jest w godzinach: 

pn: 7.25-18.00 

wt-pt: 7.25-16.00 

Rejestracja telefoniczna  czynna jest codziennie w dni robocze od godz. 7.45 do godz. 14.45 

Telefon kontaktowy: 32/275 36 43 

Konsultacje kardiochirurgiczne odbywają się codziennie, w godz. 9.30-13.00. 

Zasady przyjęć: 

– wymagane jest skierowanie do Poradni Kardiochirurgicznej wystawione przez lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego: lekarz POZ lub inny specjalista 

– chorzy wymagający pilnego przyjęcia konsultowani są w dniu zgłoszenia się do Poradni 

– czas oczekiwania na konsultację kardiochirurgiczną nie przekracza dwóch dni 

PORADNIA TRANSPLANTACYJNA 

Rejestracja (wyłącznie osobiście) i godziny przyjęć: 



pn: 7.00-15.00 

wt: 7.00-15.00 

śr: 7.00-18.00 

czw: 7.00-15.00 

pt: 7.00-12.00 

T: 32/37 33 835 

T: 32/37 33 836 

T: 32/47 93 403  (Poradnia Transplantacyjna i Chorób Płuc) 

T/F: 32/273 26 82 

Zasady przyjęć: 

– chorzy kwalifikowani do przeszczepu serca przyjmowani są ze skierowaniem i promesą 

– chorzy po przeszczepie przyjmowani są bez skierowania 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 skierowanie do Poradni Kardiologicznej/ Kardiochirurgicznej wystawione przez 

lekarza rodzinnego lub innego specjalistę; 

 wszystkie posiadane karty wypisowe z przebytych hospitalizacji (jeśli dotyczy) 

 wyniki badań i konsultacji przeprowadzonych przez innych specjalistów np. 

neurologa, pulmonologa, diabetologa; 

 pełna lista aktualnie przyjmowanych leków; 

 karta chipowa NFZ,  jeśli są Państwo mieszkańcami Śląska; 

 zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS (np. legitymacja ubezpieczeniowa, ostatni 

odcinek renty lub emerytury) 

 zapis z wykonanej koronarografii, otrzymanej na płycie CD na oddziale kardiologii, w 

którym była ona wykonana (jeśli dotyczy). 

 


