
WAŻNY KOMUNIKAT 

Szanowni Pacjenci, 

w związku z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadzamy 

bezwzględny zakaz wstępu na teren szpitala z dniem 11.03.2020 r.  

Jednocześnie wprowadzamy zmiany w organizacji pracy szpitala 

Treść zarządzenia znajdą Państwo poniżej 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  

17 86 66 700 

Prosimy o wyrozumiałość 

ZARZĄDZENIE 02/03/2020 z dn. 13.03.2020 r. 

W związku z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.03.2020 r. znak 

sprawy PSE.410.4.11.2020 cytuję: 

„nakazuje spółce Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Sp. z o.o. w 

Rudnej Małej 600 prowadzącej NTM Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Rudnej Małej 600 

podjęcie skutecznych działań celem uniemożliwienia wstępu na teren obiektu osobom, których 

obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działania obiektu” 

Wprowadzam z dniem 13 marca 2020 r. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN SZPITALA. 

Jednocześnie wprowadzam następujące zmiany w organizacji pracy szpitala: 

1.Informacje o stanie zdrowia pacjentów szpitala udzielane są osobom upoważnionym po 

uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i wskazaniu przez personel szpitala 

wyodrębnionego miejsca udzielania informacji. 

2. Wyniki badań histopatologicznych, pozostałe wyniki badań oraz dokumentacja medyczna 

wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 – 13:00 w budynku A – 

pomieszczenia recepcji. 

3. Wstrzymuję przyjęcia w zakresie rehabilitacji dziennej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej od dnia 16 

marca 2020 r. 



4. Wstrzymuję przyjęcia w poradniach specjalistycznych szpitala od dnia 16 marca 2020 r. z 

wyłączeniem przyjęć pacjentów zgłaszających się do kontroli po zabiegach operacyjnych, 

pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Pacjenci zarejestrowani do poradni 

specjalistycznych mogą skorzystać z porady telefonicznej. 

5. Wstrzymuję planowe zabiegi operacyjne z wyłączeniem zabiegów pacjentów w stanach 

zagrożenia życia i zdrowia od dnia 14 marca 2020 r. 

6. Utrzymuję dotychczasowy plan pracy bloku operacyjnego. 

7. Wstrzymuję przyjęcia planowe pacjentów do oddziałów zabiegowych i zachowawczych z 

wyłączeniem pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz pacjentów wymagających pilnej 

hospitalizacji od dnia 14 marca 2020 r. 

8. Wstrzymuję wykonywanie badań w Pracowni Endoskopowej do 27.03.2020 r. 

9. Wstrzymuję wykonywanie badań w Pracowniach Diagnostycznych z wyłączeniem badań 

zleconych dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu oraz pacjentów Izby Przyjęć. 

10. Z dniem 13 marca 2020 r. zarządzam wstrzymanie realizacji praktyk zawodowych realizowanych 

na rzecz podmiotów kształcących. 

11. Zobowiązuje się pracowników szpitala oraz pracowników firm podwykonawczych do 

bezwzględnego stosowania się do Zarządzenia. 

12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do pisemnego odwołania. 


