KOMUNIKAT
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach informuje, że z uwagi na obecną
sytuację epidemiologiczną w kraju oraz w związku z zaleceniami Centrali NFZ, od dnia
16 marca 2020 r. aż do odwołania, wstrzymuje przyjęcia pacjentów do planowych zabiegów
operacyjnych.
Wszystkim pacjentom, z urzędu, zostanie ustalony nowy termin zabiegu, o którym pacjenci
zostaną powiadomieni telefonicznie.
SP ZOZ w Sejnach zapewnia, że będą przyjmowani pacjenci w trybie pilnym, tj.
w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Przyjmowane będą także pacjentki do porodów,
z wyłączeniem porodów rodzinnych.
Do odwołania obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin we wszystkich oddziałach szpitalnych
Szpitala Powiatowego w Sejnach oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Sejnach.
SP ZOZ w Sejnach informuje, że wszelkie badania diagnostyczne będą wykonywane w trybie
pilnym po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie:
1) USG, RTG, tomograf komputerowy: 875 172 309, 875 172 302, 875 172 322;
2) Badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia): 875 172 356.
Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny prosimy wszystkie osoby, aby wizyty w szpitalu odbywały
się tylko w razie konieczności.
Zobowiązuje się wszystkie osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka), do zgłoszenia się
do szpitala tylko w razie zagrożenia życia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr:
1) Izba Przyjęć: 875 172 301 .
Zgodnie z wytycznymi przed wizytą w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w dni
powszednie od godziny 1800 do 800 a także w weekendy i święta, pacjent (również bez cech infekcji),
winien skontaktować się telefonicznie w celu otrzymania TELEPORADY pod nr:
1) Lekarz nocnej opieki: 875 172 301;
2) porada chirurgiczna: 875 172 332;
3) porada internistyczna: 875 172 334;
4) porada pediatryczna: 875 172 338;
5) porada ginekologiczna: 875 172 325.
Tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne Pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę
do lekarza.
Zgodnie z wytycznymi, przed wizytą w Podstawowej Opiece Zdrowotnej lub w poradniach
specjalistycznych SP ZOZ w Sejnach, pacjent (również bez cech infekcji), winien skontaktować się
telefonicznie w celu otrzymania TELEPORADY pod nr:
1) POZ rejestracja: 875 669 040;
2) Poradnie specjalistyczne rejestracja: 875 669 041;

3) Rehabilitacja: 875 669 042;
4) Rejestracja poradni gruźlicy i chorób płuc: 875 669 038, 875 669 040, 875 669 041;
5) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy: 875 669 049.
Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny
stanu zdrowia, ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego oraz recepty, także recepty
przedłużającej dotychczas podawane leki.
Tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do
lekarza.
Wszelkie badania oraz wizyty, których wykonanie może odbyć się w innym czasie, rekomenduje się
wykonać po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.
Pacjenci z objawami: kaszel, duszność, gorączka powyżej 380 C, powinni zgłosić telefonicznie
do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sejnach, ul. Rittlera 2 pod nr:
1) 875 173 450;
2) 875 173 350.

