
ZARZĄDZENIE  Nr 8/2020 

DYREKTORA NARODOWEGO INSTYTUTU GERIATRII, REUMATOLOGII  

I REHABILITACJI  

IM. PROF. DR HAB. ELEONORY REICHER W WARSZAWIE 

z dnia 17 marca 2020 r.  

 

w sprawie organizacji przyjęć pacjentów  

do Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie 

w stanie zagrożenia epidemicznego  

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych oraz § 8 pkt 6 Statutu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii 

i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie (dalej: Instytut) 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego 

w drodze rozporządzenia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) 

oraz zaleceniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 marca 

2020 r. i komunikatem Centrali NFZ z dnia 15 marca 2020 r. do odwołania ustala się 

następujące zasady organizacji przyjęć pacjentów do Instytutu: 

1. Wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do: 

1) Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii; 

2) Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii; 

3) Kliniki Rehabilitacji; 

4) Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej; 

5) Kliniki Geriatrii. 

2. Ogranicza się przyjęcia pacjentów do Kliniki i Polikliniki Wieku Rozwojowego w ten 

sposób, że wstrzymuje się przyjęcia pacjentów planowych, z wyjątkiem pacjentów, 

których leczenie wymaga kontynuacji, a leki mogą być podane wyłącznie 

w warunkach szpitalnych oraz pacjentów, których stan zdrowia wymaga bezwzględnej 

i natychmiastowej hospitalizacji.  

3. Ogranicza się przyjęcia pacjentów do: 

1) Kliniki i Polikliniki Reumatologii; 

2) Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej;  

3) Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów; 

w ten sposób, że wstrzymuje się przyjęcia pacjentów planowych, z wyjątkiem 

pacjentów, których leczenie wymaga kontynuacji, a leki mogą być podane wyłącznie 

w warunkach szpitalnych oraz pacjentów, których stan zdrowia wymaga 

bezwzględnej i natychmiastowej hospitalizacji. 
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Pacjenci Klinik wskazanych w ust. 3 pkt 1) do 3) przyjmowani będą na pierwszym 

piętrze Instytutu, w pomieszczeniach Kliniki i Polikliniki Reumatologii. 

Podział obowiązków pomiędzy Klinikami wskazanymi w ust. 3 pkt 1-3 zostanie 

ustalony przez Zastępcę Dyrektora ds. Klinicznych w porozumieniu z ich 

Kierownikami. 

4. Wstrzymuje się przyjęcia pacjentów do: 

1) Poradni Reumatologicznej; 

2) Poradni Osteoporozy; 

3) Poradni Leczenia Bólu;  

4) Poradni Reumatologii Dziecięcej;  

5) Poradni Rehabilitacyjnej; 

6) Poradni Fizjoterapeutycznej; 

7) Poradni Ortopedycznej (z wyjątkiem pacjentów z wyznaczonymi wizytami 

kontrolnymi po operacjach). 

5. Wstrzymuje się badania krwi i moczu pacjentów ambulatoryjnych oraz płatnych. 

6. Wstrzymuje się badania obrazowe pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, MRI), 

w tym badania płatne. 

7. Leczenie pacjentów w Programach Lekowych odbywać się będzie na 

dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków 

ostrożności. 

 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r., z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, który 

wchodzi w życie z dniem 22 marca 2020 r. 


