
 

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 
HIRSZFELDA 12, 53-413 WROCŁAW 

infolinia dla pacjentów onkologicznych - 71 3689483 

komunikat dot. śluzy epidemiologicznej 
https://www.dco.com.pl/sluza-epidemiologiczna/ 

komunikat dot. wizyt kontrolnych i ambulatoryjnych w DCO 

https://www.dco.com.pl/komunikat-w-sprawie-wizyt-kontrolnych-i-ambulatoryjnych-w-dco/ 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.dco.com.pl/komunikat-dla-pacjentow-szpitalnych-i-ich-rodzin/ 

komunikat dot. uruchomienia infolinii dla pacjentów 

https://www.dco.com.pl/uwaga-wazny-komunikat-dla-pacjentow-2/ 

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU 
GRABISZYŃSKA 105, 53-439 WROCŁAW 

71 3349481 lub  482 lub 684 

Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta 

https://www.dcchp.pl/art,58,poradnik-rzecznika-praw-pacjenta 

komunikat dot. nowych zasad wejścia do Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 

https://www.dcchp.pl/art,59,nowe-zasady-wejscia-do-dolnoslaskiego-centrum-chorob-pluc-we-wroclawiu 

komunikat dot. teleporad w poradniach DCChP 

https://www.dcchp.pl/art,60,teleporady-w-poradniach-dcchp 

komunikat graficzny dot. infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 

https://www.dcchp.pl/art,56,koronawirus-informacje 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY 
KAMIEŃSKIEGO 73A, 51-124 WROCŁAW 

"71 3270292; 71 32 70 536; 71 329 58 43 lub 71 328 41  do 49;" 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/430-komunikat 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku objawów infekcji 
http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/431-komunikat-dot-zasad-postepowania 

komunikat dot. poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w związku z sytuacją epidemiologiczną 

http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/436-komunikat-dot-poradni-nocnej-i-swiatecznej-opieki-

zdrowotnej-w-zwiazku-z-sytuacja-epidemiologiczna 

komunikat dot. sposobu rejestracji do poradni i pracowni w związku z sytuacją epidemiczną 

http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/437-informacja-dla-pacjenta-dot-sposobu-rejestracji-do-poradni-i-

pracowni-w-zwiazku-z-sytuacja-epidemiczna 

komunikat dot. wydzielenia odcinka septycznego dla pacjentów z infekcją COVID-19 

http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/438-informacja-oddzialu-polozniczo-ginekologicznego 

komunikat dot. ograniczenia przyjęć Pacjentów 

http://wssk.wroc.pl/nasz-szpital/aktualnosci/439-komunikat-dot-ograniczenia-przyjec-pacjentow 

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO 
BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW 

717 331 110 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji – plakat 

http://www.usk.wroc.pl/images/stories/aktualnosci/koronawirus-2020/plakat_koronawirus-2020.pdf 

komunikat dot. teleporad 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2159&Itemid=28 

komunikat dot. wstrzymania przyjęć Pacjentów 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2152&Itemid=28 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2136&Itemid=28 
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4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SPZOZ 
RUDOLFA WEIGLA 5, 50-981 WROCŁAW 

"informacja telefoniczna dla pacjentów onkologicznych: 885 852 277; 

informacja telefoniczna dla pacjentów do poradni specjalistycznych: 071/733 16 00, 885 853 031, 885 853" 

komunikat dot. wstrzymania wizyt profilaktycznych dzieci i młodzieży w poradniach POZ i AOS 

https://ptp.edu.pl/wiadomosci/ogloszenia/344-komunikat-zagrozenie-epidemiologiczne 

dot. zasad postępowania w przypadku objawów infekcji – plakat 

http://www.usk.wroc.pl/images/stories/aktualnosci/koronawirus-2020/plakat_koronawirus-2020.pdf 

komunikat graficzny dot. infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 

http://www.usk.wroc.pl/images/stories/aktualnosci/korona/KV.pdf 

komunikat dot. wstrzymania wizyt, badań i przyjęć na oddziały szpitalne  
http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2152&Itemid=28 

komunikat dot. teleporad 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2159&Itemid=28 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2136&Itemid=28 

 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH 
GRABISZYŃSKA 105, 53-439 WROCŁAW 

693 900 908 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji  
po powrocie z Chin – poradnik 

https://www.dctk.wroc.pl/aktualnosci/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji, infolinia NFZ  

https://www.dctk.wroc.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji  
https://www.dctk.wroc.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-cd 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.dctk.wroc.pl/aktualnosci/covid-19-zakaz-odwiedzin-pacjentow 

komunikat dot. zmiany organizacji pracy szpitala 

https://www.dctk.wroc.pl/aktualnosci/covid-19-komunikacja-wewnetrzna-grabiszynska-105 

 

SPZOZ W ŚWIDNICY 
LEŚNA 27-29, 58-100 ŚWIDNICA 

748 517 100 

komunikat dot. zawieszenia badań i wizyt u specjalistów 

https://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=308 

komunikat dot. udzielania porad przez telefon i dawania recept przez internet 

https://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=307 

komunikat dot. odwołanych zabiegów 

https://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=305 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=303 

komunikat dot. Ogólnie koronawirusa i zmian w funkcjonowaniu szpitala 

https://www.4wsk.pl/Aktualnosci,8.html:n=301 

 

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO 
SOKOŁOWSKIEGO 4, 58-309 WAŁBRZYCH 

"centrala telefoniczna: 74 64 89 742;  74 64 89 679" 

komunikat dot. ograniczenia w funkcjonowaniu Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/zmiana-funkcjonowania-poradni-nocnej-i-swiatecznej-opieki-

zdrowotnej 

komunikat dot. udostępniania dokumentacji medycznej 
http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/komunikat-udostepnianie-dokumentacji-medycznej 

komunikat dot. zgłaszania się osób z podejrzeniem koronawirusa 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/wazne 
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komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/aktualnosci/zakaz-odwiedzin-pacjentow 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY 
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA 5, 59-220 LEGNICA 

76 7211700 – poradnia onkologiczna i chirurgii onkologicznej  

komunikat dot. zmiany organizacji pracy szpitala 

https://szpital.legnica.pl/aktualnosci?start=5 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
https://szpital.legnica.pl/aktualnosci?start=10 

komunikat dot. wstrzymania wizyt, badań i przyjęć na oddziały szpitalne 

https://szpital.legnica.pl/aktualnosci/1024-szpital-wstrzymuje-planowane-przyjecia 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://szpital.legnica.pl/aktualnosci/1023-calkowity-zakaz-odwiedzin-w-szpitalu 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
https://szpital.legnica.pl/aktualnosci?start=10 

 

"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. W LUBINIE" 
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 66, 59-301 LUBIN 

768 460 300  

komunikat dot. koronawirusa - informacje o wirusie 

https://www.mcz.pl/pl/minister-zdrowia-informuje-co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-1025 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

https://www.mcz.pl/pl/zakaz-odwiedzin-w-oddziaach-szpitala-mcz-sa-1032 

komunikat dot. wstrzymania przyjęć pacjentów do planowanych hospitalizacji i zabiegów 

https://www.mcz.pl/pl/ograniczenie-dziaalnosci-szpitala-mcz-sa-w-lubinie-1038 

komunikat dot. zasad postępowania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

https://www.mcz.pl/pl/zasady-postepowania-szpitalu-mcz-sa-zwiazanych-z-zagrozeniem-zakazenia-wirusem-

sars-cov-2-koronawirus-1042 

komunikat dot. teleporad 

https://www.mcz.pl/pl/teleporady-poz-numery-telefonow-1040 

komunikat dot. zasad ruchu pacjentów w Szpitalu „MCZ” S.A. 
https://www.mcz.pl/pl/zasady-ruchu-pacjentow-w-szpitalu-mcz-sa-zwiazanych-z-zagrozeniem-zakazenia-

wirusem-sars-cov-2-koronawirus-1046 

komunikat dot.  zasad postępowania z pacjentami transportowanymi przez zespoły ratownictwa medycznego 

https://www.mcz.pl/pl/zasady-postepowania-z-pacjentami-transportowanymi-przez-zespoy-ratownictwa-

medycznego-1050 

informacja dla pacjentów (poddanych kwarantannie z podejrzeniem infekcji / kontaktu z koronawirusem) 
niewymagających hospitalizacji 
https://www.mcz.pl/pl/informacja-dla-pacjentow-poddanych-kwarantannie-z-podejrzeniem-infekcji-kontaktu-z-

koronawirusem-niewymagajacych-hospitalizacji-1055 

informacja dla pacjentów bez kontaktu z covid-19 

https://www.mcz.pl/pl/informacja-dla-pacjentow-bez-kontaktu-z-covid-19-1054 

komunikat dot. ograniczenia działalności centrum medycyny pracy w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem 
SARS-COV-2 (koronawirus) 

https://www.mcz.pl/pl/ograniczenia-dziaalnosci-miedziowego-centrum-medycyny-pracy-w-zwiazku-z-

zagrozeniem-zakazenia-wirusem-sars-cov-2-koronawirus-1058 

 

 

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -SPZOZ 
LUBAŃSKA 11-12, 59-900 ZGORZELEC 

"32 3976660; 32 3976666"  

komunikat dot.  zmian w zakresie funkcjonowania szpitala 

http://wspsa.pl/2020/03/17/zmiany-w-funkcjonowaniu-pracy-szpitala/ 

komunikat dot. wstrzymania wizyt, badań i przyjęć na oddziały szpitalne 

http://wspsa.pl/2020/03/13/poradnie-specjalistyczne-wazna-informacja/ 
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komunikat dot. przyjęć pacjentów onkologicznych 

http://wspsa.pl/2020/03/13/planowe-przyjecia-pacjentow-zawieszone-sa-wyjatki/ 

komunikat dot. zakazu odwiedzin 

http://wspsa.pl/2020/03/12/zakaz-odwiedzin-pacjentow-do-odwolania/ 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji 
http://wspsa.pl/2020/03/11/postepowanie-w-przypadku-podejrzenia-koronawirusa/ 

 

 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ 
OGIŃSKIEGO 6, 58-506 JELENIA GÓRA 

"756435560; 757537100" 

komunikat dot. ograniczenia wykonywanych badań 

https://spzoz.jgora.pl/uwaga-pacjenci/ 

komunikat dot. zasad postępowania w przypadku wystąpienia objawów infekcji - infografiki MZ, NFZ, WHO 

https://spzoz.jgora.pl/wazne-informacje/ 

komunikat dot. zmiany organizacji pracy szpitala, teleporad i zakazu wizyt 

https://spzoz.jgora.pl/9318-2/ 

komunikat dot. ankiety kwalifikacyjnej i pomiaru temperatury ciała osobom wchodzącym do szpitala 

https://spzoz.jgora.pl/uwaga/ 

 

IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII IZER-MED SP. Z O.O. 
SANATORYJNA 1, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA 

757 547 100 

komunikat dot. zasad postępowania związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

http://www.icpich.izer-med.com.pl/ 
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