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Dodatkowe informacje:

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przetwarzanie-danych-osobowych.

                          Warszawa, 03 kwietnia 2020 r.

                     WZ-II.967.181.2020

Panie i Panowie
Dyrektorzy
podmiotów leczniczych
według rozdzielnika 

Założenia do organizacji świadczeń pediatrycznych na terenie województwa mazowieckiego 
(na dzień 03.04.2020), przygotowane zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia oraz w 
porozumieniu z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pediatrii

A. Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM w Warszawie
              SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
              Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 
              Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

udzielają świadczeń zdrowotnych dla pacjentów  z podejrzeniem lub rozpoznaniem SARS-Co-2, 
przy czym:

I.  W obszarze świadczeń z zakresu pediatrii zachowawczej

1. DSK UCK WUM przyjmuje pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
w Izbie Przyjęć Zakaźnej, gdzie po zebraniu wywiadu, ocenie stanu, odizolowaniu pacjenta i 
opiekuna, pobraniu wymazów na badanie PCR podejmuje  decyzję o dalszym postępowaniu:
a) powrót do domu
b) hospitalizacja w Oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym DSK do czasu uzyskania wyniku
c) w ostateczności (przy braku miejsc w Oddziale Obserwacyjno-Izolacyjnym) transport do   

Szpitala w Dziekanowie Leśnym, po wcześniejszym powiadomieniu  i uzgodnieniu z 
lekarzem dyżurnym

DSK UCK WUM w Oddziale OI zapewnia dziesięć łóżek w izolatkach.

Po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2, w przypadku konieczności 
hospitalizacji pacjent jest przenoszony do innych oddziałów pediatrycznych DSK lub innych 
specjalistycznych ośrodków.
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Po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na obecność  SARS-CoV-2, przy braku wskazań do 
leczenia specjalistycznego lub leczenia w OIT pacjent jest przenoszony do SZP ZOZ w 
Dziekanowie Leśnym.

2. SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zapewnia hospitalizacje pacjentów z potwierdzonym 
dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2 w oddziale dziecięcym, w przypadku gdy pacjenci 
nie wymagają intensywnej opieki medycznej i/lub leczenia specjalistycznego niepowiązanego z 
zakażeniem koronawirusem.

SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zapewnia w tym celu 40 łóżek. 

3. Wojewódzki Szpital Zakaźny w zakresie Oddziału Zakaźnego dla dzieci pełni podobną rolę jak 
Oddział OOI DSK z tą różnicą, że przekazuje do innych szpitali dzieci z wynikiem ujemnym. W 
sytuacji zapełnienia Oddziału pacjentami z potwierdzeniem SARS-CoV-2 przekazuje pacjentów 
również dodatnich do SP ZOZ Dziekanów Leśny.

4. Leczenie dzieci wymagających intensywnej terapii zapewnia Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK 
WUM zabezpieczając 14 stanowiskowy OIT.

II. W obszarze świadczeń z zakresu pediatrii zabiegowej

1. Leczenie dzieci zakażonych, z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, 
oraz dzieci z rodzin objętych kwarantanną, w zakresie świadczeń zabiegowych zapewnia 
Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM

2. Nie dotyczy to przypadków:
- guzów mózgu – tutaj ośrodkiem dedykowanym jest CZD
- guzów kości – tutaj ośrodkiem dedykowanym jest IMiDz

Każdorazowo w przypadku  braku możliwości realizacji któregoś z powyższych  świadczeń 
zdrowotnych ze względu na brak personelu niezbędnego (zakażeni, kwarantanna itp.) Szpital 
zwraca się do Wojewody Mazowieckiego o pilne oddelegowanie niezbędnych do walki z epidemią 
pracowników medycznych z innych szpitali.

                              Z poważaniem
                       Tomasz Sławatyniec
                   Dyrektor Wydziału Zdrowia

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Otrzymują do wiadomości:
 - Pani Profesor dr hab. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii
 - Pani Profesor dr hab. med. Beata Jurkiewicz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii  
   Dziecięcej
 - Pan Profesor dr hab. med. Bolesław Kalicki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii
 - Dyrektorzy szpitali wg rozdzielnika
 - dyspozytorzy ZRM
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