Komunikat
dotyczący ograniczeń w działalności Szpitala Na Wyspie w Żarach
wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju, związanej z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju, informujemy, iż od poniedziałku 16
marca 2020 roku, Szpital Na Wyspie w Żarach wprowadza ograniczenia w
przyjmowaniu pacjentów w taki sposób, że:
1. każdy tzw. pacjent planowy, w przypadku którego wcześniej uzgodniono termin
przyjęcia do szpitala, osobiście skontaktuje się z lekarzem prowadzącym właściwego
oddziału szpitalnego bądź jego kierownikiem,
2. pacjenci posiadający skierowania do szpitala zarówno celem wykonania diagnostyki,
jak również hospitalizacji uzgodnią termin przyjęcia wyłącznie telefonicznie,
kontaktując się z właściwym oddziałem szpitalnym,
3. pacjenci

poradni

dermatologicznej,

laryngologicznej,

diabetologicznej,

ginekologicznej (wyłącznie w zakresie ginekologii), neurologicznej, chirurgicznej nie
wymagający pilnego przyjęcia, a jedynie zaopatrzenia planowego proszeni są o
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 68 470 36 92,
4. pacjenci poradni chirurgii ogólnej, ginekologicznej (kobiety ciężarne) oraz pozostali
pacjenci wymagający porady w trybie pilnym, po zbadaniu temperatury ciała oraz po
przeprowadzeniu stosownego wywiadu będą mieli udzielone świadczenie medyczne,
5. rejestracja pacjentów poradni przy ul. Skarbowej w Żarach odbywa się wyłącznie
telefonicznie pod numerami telefonów: 68 470 36 85, 68 470 36 92, 68 475 76 59.
Poradnia ginekologiczna 68 470 36 89.
Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do 31 marca 2020 roku.
6. rejestracja pacjentów poradni przy ul. Pokoju w Lubsku odbywa się wyłącznie
telefonicznie pod numerami telefonów: 68 47 57 703, 68 47 57 709,
Zakaz rejestrowania osobistego obowiązuje do 31 marca 2020 roku.
7. pacjenci ze skierowaniami do Zakładu Radiologii na badania obrazowe (zdjęcie RTG,
tomograf komputerowy, USG) zobowiązani są dokonywać rejestracji wyłącznie
telefonicznie pod numerem telefonu 68 47 57 665,
8. pacjenci ze skierowaniem na badanie EEG zobowiązani są dokonywać rejestracji
wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 68 47 57 654,
9. zawiesza

się

wykonywanie

usług

komercyjnych

w

zakresie

badań

laboratoryjnych, USG, tomografii komputerowej do dnia 31 marca 2020 roku.

