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ffi*wY XWTffiŁ

zmiana numerów telefonów w szpitalu

ln{ormujemy, ze w Nowym Szpiralu w Olkuszu od 1 kwietnia 2016 r. zostanie zmieniona
numeracja telefoniczna. Dotychczasowe numery zostaną zastąpione numerami zaczynającymi
się od nurneru 4124O....

Aktualne numery telefonów podane są na stronie internetowej. lnformacji udziela również
personelNowego Szpitalaw Olkuszu.W przypadku jakichkolwiek pomyłe kw numeracjiprosimy
o zgłaszanie tego do zarządu szpitala - tel.41 24a 1259, sękrę!ąrią.t,qlkul,+en.o.}yyszpite!,pl,

Używanie nowych numerów nie wiąże się zżadnymi dodatkowymi kosżami dla osób dzwoniących.

Podstawowe n u mery telefonów:

zpital ny **dzłał iqatu nk*wy

|ł*rrłł i swłąt*Cz{1& p*fi]{J{ le kłrsk"*

R*j*s{r*cja fłl"fi, LJ f;, TK

lt*je stra cja *{"G

Dział isziot*rapii

l,łs*st*zs*!*gia i łnt*rł ywfió Turapia

*ddxiał chiru,łgiury

fidrJział wcwnętrzny

* d *zi ał k a rd i *| ts ąi r.zny

* d ńr-i ał u r ax,*wt}* * ri*p* d ycz ny

f; i rł*k*lł:gi ł: i p*łcxllictrłlł*

ŁJ* *n atcłr:g ia

F*eJi;}trifi

i euł,*1*gialPcdałJdział udar wy

*ddział psychiatryuny

*dr"iał ł_ak*źasy

*tJdzl aĄ paiiatyv,iny

*zręnny *dd siaŁ Chęnłi*t*rapii

t}*,tłżi sty czr"l*, ! ł r y n g * i * g irz,rl a

[,i: ei *k ryn *i og i tzl}&, n* u r*! *g i czn n,

r* {,l }31 ót# l * gitzna, l * g * p* *y tzna,
psy,rł"l *l*giłxrsa

Ąj ;Ą* 1270

Ą1 żą0 1345

Ą1 }Ą* 1275

ffi 2e* 12a2

41 żą# 1204

ą1 "żą0 1255

ą1 v.ą* 1252

ą.ź ?,Ą0 1225
l"Ł1 ?_Ą* 1222

Ą1 2Ą* 1253

Ąx 2"Ą* 1235

ą1 żą* 1239

Ą1 2.Ą* 1263
Ął }:ą* 1261

Ą} 2"Ą* 1233

ą1 }ą* 1257

Ą} ?_Ą* 1276

Ą.1 2Ą* 1278

Ąj ;ł,Ą* 1335

41 ?_4* 1211

Ą1 24* 1231

Gruziicy i eł^l*rch płuc

Lecz*ni* uu*i*zni*n

Zdrł:wła psycŁłicr.n* CI

Poradnie specjalistyczne Olku z, ul. 1001-1ecia 13

*a*t_r**nt*ro{ogi{zrs,iz, chiru rqitzrla, # s_ą* 1.,71
u r*l * g it.x"na, pro ktr: i *g i czn a

Ą1 żĄ* 1206f,h*r*h zakaźr,ycls

Ka rd i*lcg i crrl a, k*n s u lt;l cyj na { *z.vł *ju
n*w*r**ka 

" "" * ł ,J ą} żą* 1 21 0

l *t,z,ęłsia i:*łu ą} ?_ąt} 1249

Medycirny pr*{y ą1 żą* 1 345

iń*dycy*y pfirt*wcj Ą1 24* 1227

*łrk* *gicznł: Ą1 łĄ# 1 305

*pie ki paii*ty*rn*j Ą1 2Ą* 1 21 0

fteh*bilit*cyjna, ilra7*wc-*rtap*dyrzna ą1 }"ą* 1347

cŁłł:rucri sr:tk* .41 ;"{* 1305

Poradnie specjalistyczne, Olku z, ul. Żuradzka 21

Poradnie specjalistyczne Olku z, ul. 1O00-1ecia 17

Poradnie specjalistyczne Olkusz, ul. Kazimierza Wlk

f, i rł * k* l * gi ezr,*- p *łł:z n i cr a

Dia b*t*l*Eiczr-,ł*

*ku i i r Łycrrł łl, l*ry rłg*l r:g it.xna

Poradn ie specjalistyczne Wol brom

f hiru rgitr"na, re unł*,ł*logicxn;ł

G i n* k*l *E i crn * -7s *łaz*iu a

Ą1 2ą{} 137 Ą

Ą1 ?ą* 1 375

ą1 "}"{ĄQ 1373

Ą1 2ą* 1297

41 ż4{} 1353

ą} }"Ą* 1354

Ą1 ;_ą* 1384

Ą1 2,ą{} 1383

nowyszpital"pl


