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Uprzejmie informuję, że mając na uwadze rolę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
w zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów województwa małopolskiego 
Decyzją Nr 109/2020 (Polecenie Nr 185/2020) z 9 października 2020 r. polecono Szpitalowi 
Uniwersyteckiemu w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków zapewnić 
od 12 października 2020 r. do 18 października 2020 r. - 308 łóżek i od 19 października 
2020 r. do odwołania – 340 łóżek oraz udzielanie świadczeń wyłącznie pacjentom 
z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w określonym w decyzji zakresie, 
z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom innym niż 
zakażeni wirusem SARS-CoV-2. 

Mając powyższe na uwadze Szpital Uniwersytecki w Krakowie uzyskał zgodę na 
możliwość zabezpieczenia kontynuacji terapii dla pacjentów już leczonych oraz możliwość 
przyjmowania kolejnych pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 w ramach 
procedur leczniczych w specjalnościach dziedzinowych związanych z : 
- szeroko rozumianym leczeniem onkologicznym, w tym obszarem diagnostycznym, 
zabiegowym, radioterapeutycznym, brachyterapią, oraz zabezpieczeniem programów 
lekowych i chemioterapii,
- położnictwem i ginekologią oraz rozrodczością, a także neonatologią – wysoki poziom 
referencyjny (najwyższy w województwie), 
- neurochirurgią, leczeniem neurologicznym, w tym szczególności udarów i realizacją 
świadczeń trombektomii mechanicznej w przebiegu udaru,
- funkcjonowaniem centrum urazowego oraz medycyny ratunkowej,
- anestezjologią i intensywną terapię,
- nefrologią wraz ze stacją dializ oraz transplantologią,
- chorobami zakaźnymi,
- innymi programami lekowymi niż onkologiczne,
- opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień (dzieci i dorosłych).

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zadeklarował w miarę możliwości organizacyjnych 
realizacje również innych świadczeń o ograniczonej dostępności w województwie, a także 
realizacje powyższych świadczeń na rzecz innych pacjentów niż z zakażeniem wirusem 
SARS-CoV-2 przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, tak aby zminimalizować 
możliwość transmisji wirusa.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
pełniąc od marca do września funkcję szpitala jednoimiennego udzielał jednocześnie wielu 
świadczeń wysokospecjalistycznych i stale zapewniał dostępność do świadczeń pacjentom 
nie zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Mając na uwadze dobro i zdrowie pacjentów Szpital 
będzie nadal zapewniał dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów 
województwa małopolskiego w możliwie najszerszym zakresie.
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