
 

Wykaz komórek organizacyjnych i kontakt dla rodzin/osób bliskich w sprawie odwiedzin z dnia 28.09.2020r  

  

  

Lp.  
Wykaz komórek organizacyjnych  

  
  

1  Kl. Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta  w dobie COVID-19 oraz kontakt 
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  

  
e-mail: oddzial.chirurgii.ogolnej @spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244829  

  

2  Kl. Chirurgii Klatki Piersiowej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta  w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki   

  
e-mail: oddzial.chirurgiiklatki.piersiowej@spsk4.lublin.pl Tel. 
817244900 lub 817244905  
  

3  
Kl. Neurochirurgii i Neurochirurgii  

Dziecięcej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  

  
e-mail: oddzial.neurochirurgii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244176 lub 817244528  

  

  



 

4  Kl. Kardiochirurgii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.kardiochirurgii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244940 lub 817244944  

  

  

  

 

5  
Kl. Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngolog.  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.otolaryngologii@spsk4.lublin.pl lub 

agnieszka.gasinska@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244518 lub 817244518  

  

  

6  Kl. Urologii i Onkologii Urologicznej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.urologii@spsk4.lublin.pl  
kontakt w sprawie pacjenta: tel.781887236 – lekarz dyżurny  

  

  



 

7  Kl. Ortopedii i Traumatologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  

  
e-mail: oddzial.ortopedii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244510  

  

  

8  Kl. Ortopedii i Rehabilitacji  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19oraz kontakt 
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki   

  
e-mail: oddzial.rehabilitacji@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244184  

  

 



 

9  Kl. Kardiologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki   

  

Kliniczny Oddział Elektrokardiologii 
e-mail: koe@spsk4.lublin.pl tel. 

817244592  
  

Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej 

e-mail: koki@spsk4.lublin.pl tel. 

817244155  
  

Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej 
e-mail: oioka@spsk4.lublin.pl tel. 817244298  

  

  
e-mail: oddzial.kardiologii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244151 lub 817244155  

  

  

10  Kl. Gastroenterologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.gastroenterologii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244673  

  



 

11  Kl. Nefrologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt  
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki 
e-mail: oddzial.nefrologii@spsk4.lublin.pl tel. 817244537  
gabinet lekarski tel. 817244704   

  

 

12  

Kl. Pneumonologii, Onkologii i  
Alergologii  

  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki   
  
e-mail: oddzial.pulmonologii@spsk4.lublin.pl tel. 

817244431  
  

13  
Oddział Onkologii i Chemioterapii  

  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat oddziału  

  
e-mail: izabela.dys@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244851  

  

14  Kl. Neurologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat oddziału  

  
e-mail: oddzial.neurologii@spsk4.lublin.pl tel. 

817244720  
  

  



 

15  Kl. II Ginekologii Operacyjnej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.ginekologii.operacyjnej@spsk4.lublin.pl Tel. 

817244268  
  

  

 

16  Kl. III Ginekologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.ginekologii@spsk4.lublin.pl tel. 

817244848  
  

  



 

17  Kl. Położnictwa i Perinatologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjentki w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmują poszczególne oddziały:  

  

Oddział Perinatologii 

Tel 817244768 lub 817244767 

e-mail:  B.Krukowska@spsk4.lublin.pl 

  

  

Oddział Położniczy 

Tel. 817244283 lub  817244777 

e-mail Hanna.Drozdowicz@spsk4.lublin.pl 

  

  

  

Trakt Porodowy 

Tel. 817244771 lub 817244772 

e-mail: A.Szczepanowska@spsk4.lublin.pl 

  

  

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka 

Tel. 817244845 

e-mail: oddzial.neonatologii@spsk4.lublin.pl 

  

  



 

18  Kl. Endokrynologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 
telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  

  
e-mail: oddzial.endokrynologii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244668  

   

19  Kl. Reumatologii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje sekretariat kliniki  
  
e-mail: oddzial.reumatologii@spsk4.lublin.pl  

  

Kontakt w sprawie pacjentów: gabinety lekarskie w dni 

poniedziałek- piątek w godz.11:00-13:00 tel. 817244271 lub 

817244329 lub 817244788  

  
Lekarz Kierujący Oddziałem: tel. 817244790  

  
Kontakt w godzinach popołudniowych oraz soboty i niedziele: tel. 8172442788  

  



 

20  Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje Sekretariat oddziału  

  
e-mail: oddzial.anestezjologii@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244332  

  
Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz prowadzący Tel.817244332  

  

  

21  Oddział Chirurgii Naczyniowej  

Wnioski o zgodę na odwiedziny pacjenta w dobie COVID-19 oraz kontakt 

telefoniczny w sprawie informacji przyjmuje Sekretariat oddziału  

  
e-mail: oddzial.chirurgii.naczyniowej@spsk4.lublin.pl  
Tel. 817244827 lub 8172448656  

  

  


