Z dumą informujemy, iż od chwili uruchomienia w marcu bieżącego roku nowego budynku Szpitala
Barlinek Sp. z o.o. nasza placówka wprowadza kolejne usługi medyczne.

Do nowego budynku przeniesiono poradnie specjalistyczne – kardiologiczna z pracownią prób
wysiłkowych, chirurgiczna, położniczo-ginekologiczna, laryngologiczna, Opieka Nocna i Świąteczna .
Do kolejnych zmodernizowanych pomieszczeń budynku B przeniesiemy poradnie onkologiczna i
ortopedyczna. Uruchomiona rejestracja centralna pozwala na bieżąco obsługiwać pacjentów w
zakresie poradni specjalistycznych i możliwości wykonywania badań diagnostyki laboratoryjnej oraz
obrazowej.

Centralna rejestracja pacjentów od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku osobiście, pod
numerem tel. 605 637 799; 665 053 781; lub e-mail: rejestracja@szpitalbarlinek.pl

W czerwcu bieżącego roku ukończono modernizację i oddano do użytku nowoczesną pracownię
endoskopii przewodu pokarmowego. Obecne spełnimy najwyższe standardy zalecane przy
wykonywaniu zabiegów diagnostycznych i leczniczych z tego zakresu świadczeń medycznych. Nowe
standardy pozwalają nam na przeprowadzanie badań diagnostycznych z możliwością zastosowania
znieczulenia na prośbę pacjenta. Rejestracja pacjentów od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku
osobiście, pod numerem tel. 605 637 799; 665 053 781; lub e-mail: rejestracja@szpitalbarlinek.pl

Ponadto od czterech miesięcy w naszym Szpitalu funkcjonuje Dzienny Dom Rehabilitacji i Terapii.
Nasi podopieczni codziennie mają możliwość prowadzenia indywidualnej i wykwalifikowanej
rehabilitacji, czas wolny wypełniają im spacery, zajęcia plastyczne, czytanie książek, gry intelektualne,
itp. Zapewnimy pełne wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych a opiekę nad pacjentami
sprawuje wykwalifikowana kadra. Prowadzimy również edukację rodzin podopiecznych w zakresie
opieki nad pacjentem starszym i niepełnosprawnym. Informacja telefoniczna od 7:00 do 14:35 od
poniedziałku do piątku pod numerem tel. 95 746 2502 lub 95 746 1810, 95 746 2963 wew. 23. Oraz
tel. komórkowy 721 498 123

W lipcu bieżącego roku uruchamiamy również nowy oddział całodobowej rehabilitacji i opieki. Nasi
pacjenci będą mogli korzystać zarówno z pobytów krótko jak i długoterminowych. Informacja
telefoniczna od 7:00 do 14:35 od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 95 746 2502 lub 95 746
1810, 95 746 2963 wew. 23

W dniu 04.07.2016 Prezes Zarządu Arkadiusz Cysek podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na
realizację projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Barlinku. Wartość projektu to kwota 999.975
zł. Realizacja projektu zapewni dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnym i niepełnosprawnymi
od stycznia 2017 roku. Prowadzona w nim rehabilitacja i terapia da pacjentom szansę powrotu do
zdrowia po hospitalizacji. W chwili obecnej trwa przygotowanie pomieszczeń i rozpoczynamy
procedurę przyjmowania pacjentów.

30.05.2016r. Szpital Barlinek Sp. z o.o. został członkiem Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Członkostwo w ZIPH to przynależność do grona sprawdzonych firm członkowskich i możliwość
wspólnego wpływania na kształt życia gospodarczego. Platforma kontaktów biznesowych daje
możliwość zdobycia nowych kontaktów biznesowych oraz pielęgnowania dotychczasowych.

