
Kędzierzyn-Koźle, dn. 18 marca 2021


Informacja prasowa


Decyzją Wojewody Opolskiego SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu od dnia 22 marca br. realizuje 
zabezpieczenie medyczne w lokalizacji przy ul. Roosevelta 2 w Kędzierzynie-Koźlu tylko dla 
Pacjentów ze stwierdzonym koronawirusem. Decyzja przewiduje utworzenie 263 łóżek 
przeznaczonych tylko dla pacjentów zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. 

Wojewoda Opolski w komunikacie: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/komunikat-dot-
zwiekszenia-bazy-lozkowej-dla-pacjentow-z-covid-19 – przekazał informacje dot. zwięk-
szenia bazy łóżek i powołania zespołu doradców.  
W związku z powyższym od dnia 22 marca zgodnie z wydaną decyzją rozszerzamy bazę łóżek 
przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2 do liczby 263. 


Jednocześnie informujemy: 

• Pediatria pracuje w formule hybrydowej jak dotychczas. 
• Oddział Geriatryczny, Pulmonologiczny i Dermatologiczny pozostają przy ul. Judyma 4 w 

Kędzierzynie-Koźlu i pracują jak dotychczas.

• Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna mieści się lokalizacji na ul. Judyma 4 w dni po-

wszednie od 18.00, w dni wolne całodobowo. Do poradni można się dodzwonić dedyko-
wanym nr telefonu 77 40 62 752. 


• W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej utrzymujemy dyżur pediatryczny. 

• Do dyspozycji Pacjentów pozostaje ambulatorium urazowo-ortopedyczne zlokalizowa-

ne w naszej przychodni przy ul. 24 kwietnia 7. Pracuje ono w godzinach od 15.00 do 
23.00 w dni powszednie oraz od 7.00 - 23.00 w dni wolne od pracy.


• Poradnie specjalistyczne pracują normalnie.  
• Wprowadzamy możliwość wykonywania małych zabiegów urologicznych i pełno-pro-

filowej diagnostyki urologicznej w przychodni urologicznej.  
• Punkty szczepień przeciwko COVID-19 w przychodniach przy ul. Harcerskiej 11 i ul. 

24 kwietnia oraz w szpitalu na ul. Judyma pracują jak dotychczas zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem szczepień. 

• Planujemy w najbliższym czasie zwiększyć dostęp do wybranych specjalistów. /Poinformu-
jemy o tym w osobnym komunikacie./ 

• Trwa proces analizy możliwości relokacji pacjentów do innych placówek opieki me-
dycznej w regionie.  

• Szpitalny Oddział Ratunkowy od 22 marca jest dedykowany wyłącznie Pacjentom z 
rozpoznanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.  

• Decyzją przewiduje się utworzenie łącznie 19 łóżek przeznaczonych dla Intensywnej 
Opieki Medycznej.  

• Karetki zlokalizowane w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Państwowego Systemu Ra-
townictwa Medycznego pracują normalnie dla wszyskich mieszkańców.  

• Obecnie w szpitalu przebywa 125 osób chorych na COVID-19 w tym 9 Pacjentów na od-
dziale Intensywnej Opieki Medycznej.  

• Zgodnie z apelem Wojewody Opolskiego dostępnym tutaj: https://www.gov.pl/web/
uw-opolski/apel-do-medykow – Potrzebujemy do zapewnienia płynnej pracy całego 
zespołu anestezjologicznego na OIOM jeszcze co najmniej 4 lekarzy dyżurujących. 
Zgodnie z prośbą Wojewody Opolskiego prosimy o wsparcie naszego szpitala w 
trudnej sytuacji!


BARDZO PROSIMY o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych! Prosimy o zachowanie dy-
stansu społecznego, częstej dezynfekcji rąk oraz poprawne ubieranie maseczek!
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