Tak działa obecnie słubicki szpital

Ze szpitala powiatowego w Słubicach otrzymaliśmy dziś informację o tym, jakie zmiany
zaszły w lecznicy z powodu przekształcenia jej w placówkę do leczenia pacjentów z
COVID-19.
Poniżej treść komunikatu.
SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY MIESZKAŃCY !
Zmiany w szpitalu od 28 października 2020 roku
Jesteśmy podczas reorganizacji pracy i systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, dlatego
bardzo prosimy o wyrozumiałość !!
Zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital
im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach w okresie od 26 października 2020 roku do
odwołania będzie pełnił rolę szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19.
Przygotowujemy 115 łóżek na oddziałach naszej lecznicy, aby pomagać chorym zakażonym
koronawirusem lub z podejrzeniem zakażenia. Z tego względu zawieszona zostaje
działalność wszystkich oddziałów szpitalnych oraz słubickiego SOR-u. Będą działać poradnie
przyszpitalne, rehabilitacja, laboratorium, pracownia RTG, nocna
i świąteczna opieka medyczna.
Jak będziemy udzielać świadczeń zdrowotnych?
PORADNIE SPECJALISTYCZNE, przy ul. Nadodrzańskiej (w białym budynku przy wjeździe
do szpitala) znajdować się będą:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza czynna od poniedziałku do piątku. Ponieważ
jesteśmy na etapie organizacji poradni, prosimy dzwonić
TELEFON 501 211 394
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, czynna w poniedziałek, środę
i piątek, w godz. 8.00-15.00
TELEFON 501 211 468
Poradnia Chirurgii Ogólnej, czynna we wtorek i czwartek, w godz. 9.00-13.00
TELEFON 501 211 468
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Nocna i świąteczna opieka medyczna, czynna od 18.00 – 8.00 - TELEFON 501 197
500
Płatności za realizację badań komercyjnych dokonywane są w rejestracji (przy
Nadodrzańskiej)
Pracownia Endoskopii nieczynna do odwołania ‼️
W razie jakichkolwiek zmian, dotyczących m.in. godzin przyjęć pacjentów,
telefonów kontaktowych będziemy Państwa informować na bieżąco!
PORADNIE PRZY UL. MICKIEWICZA
Poradnia Medycyny Pracy zostaje przeniesiona na ulicę Mickiewicza, więcej szczegółów pod
numerem tel. 95 750 1410.
Poradnia Preluksacyjna, czynna w środę, w godz. 15.00 -17.00 (rejestracja 8.00-14.00 tel.
95 758 2071 wew.375)

Pozostałe poradnie, znajdujące się przy ulicy Mickiewicza działają bez zmian
Strefa „czysta” dla pacjentów szpitala:
Dział Rehabilitacji – czynny tak, jak dotychczas – wejście od strony ul. Kopernika
(wydzielone i oznaczone)
Laboratorium Diagnostyczne – czynne od 2.11.2020, codziennie w godz. 7.30 – 11.00.
Wejście od strony administracji szpitala, od apteki wydzielonym wejściem. Odbiór
wyników badań do godz. 15.00. Telefon 95 750 1409.
Pracownia RTG (przejście dla pacjentów przez budynek administracji) – zacznie
funkcjonować od poniedziałku 2.11.2020. Pracownia czynna codziennie od 7.30 do
14.00.
TESTY na COVID-19
Testy na COVID-19 można wykonywać przy szpitalu (w niebieskim namiocie – wejście od
ulicy Kopernika) w dwojaki sposób:
Na skierowanie od lekarza POZ – pacjent dostaje skierowanie i konkretny numer.
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Przychodzi do namiotu z nadanym numerem i dowodem osobistym. Tam pobierany jest
wymaz. Wynik badania trafia do lekarza drogą elektroniczną. Aby odebrać wynik
badania, pacjent kontaktuje się z lekarzem rodzinnym.
Badania komercyjne – koszt badania 530,00 zł. Pacjent w rejestracji dokonuje wpłaty
(biały domek od ulicy Nadodrzańskiej). Po dokonaniu wpłaty, z dowodem wpłaty,
pacjent przechodzi do niebieskiego namiotu (od ulicy Kopernika), gdzie pobierany jest
wymaz. Wyniki prosimy odbierać w laboratorium naszego szpitala.
Namiot, gdzie pobierane są wymazy:
czynny jest 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 8.00 -13.00
wymazy pobierane są od dzieci i dorosłych
INFORMACJE DODATKOWE
OPERACJE PLANOWE – wszystkie planowane zabiegi są odwołane !!! W tej sprawie
będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.
NAGŁE PRZYPADKI – w nagłych przypadkach prosimy dzwonić na 112. Dyspozytor
zadecyduje, do jakiego szpitala zostanie przewieziony pacjent.
PACJENTKI W CIĄŻY – pacjentki, które spodziewają się dziecka, pozostają pod opieką
lekarza w Poradni Ginekologiczno-Położniczej przy słubickim szpitalu. Pacjentki rodzące
powinny się udać do najbliższego szpitala – warto wcześniej upewnić się, czy konkretny
oddział działa. Poniżej numery telefonów. W przypadkach nagłych prosimy dzwonić pod 112.
Szpital SPZOZ w Sulęcinie – Oddział Położniczo-Ginekologiczny - rooming-in
Kontakt z oddziałem:
95 755 2431 - centrala szpitala
95 755 9503 - kierownik oddziału
95 755 9516 - dyżurka lekarska
95 755 9529 - dyżurka położnych
Zachodnie Centrum Medyczne w Krośnie Odrzańskim
Oddział Ginekologiczno – Położniczy
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TELEFONY:
68 419 75 83
68 419 75 92
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
Kliniczny Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Pododdział Położniczy
68 3296438
68 3296439
68 3296440
WSzW w Gorzowie Wlkp.
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Telefon: 95 7331 406, 421, 570, 566

