
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. 

Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
 

Czym się zajmujemy? 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego 

w Olsztynie to placówka medyczna lecząca dzieci od urodzenia do 18 roku życia 

w północno-wschodniej Polsce. Szpital posiada status Centrum Urazowego dla 

Dzieci.  

Szpital zajmuje się: 

• diagnostyką, 

• leczeniem szpitalnym, 

• rehabilitacją leczniczą, 

• ambulatoryjną opieką specjalistyczną.  

 

Jak skontaktować się ze Szpitalem: 

Adres 

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn 

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Aby skutecznie komunikować się z naszym szpitalem osoby niesłyszące lub 

słabosłyszące mogą: 

• skorzystać z tłumaczy języka migowego osobiście w miejscach 

w oznaczonych symbolem graficznym: 

  
Tłumacze znajdują się w następujących punktach szpitala: 

✓ Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla Dzieci 

✓ Punkcie Przyjęć Planowych 

✓ Rejestracji Przychodni Specjalistycznej 

✓ Rejestracji Działu Rehabilitacji 

✓ Rejestracji Działu Radiologii 

✓ Poradni Medycyny Rodzinnej 

• skontaktować się z Asystentem Osoby ze Szczególnymi Potrzebami, 

u którego można uzyskać pomoc zgłaszając potrzebę asysty na adres 

mailowy:  asystentpacjenta@wssd.olsztyn.pl 

• skorzystać z szybkiego komunikatora umieszczonego w stopce strony 

internetowej. Maile wysłane za jego pośrednictwem trafiają do sekretariatu 

dyrekcji szpitala. 

mailto:asystentpacjenta@wssd.olsztyn.pl


• napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 

Dziecięcy, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn, 

• skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, na numer telefonu, 

dzięki któremu można uzyskać potrzebne informacje: 89 539 33 03 

(w godzinach 10-20). 

 

Dostępność architektoniczna 

W zakresie architektonicznym ogólny poziom dostępności placówki jest dobry.  

Obiekt szpitala składa się z części nowej lub zmodernizowanej (stanowi 

zdecydowaną większość), nowoczesnej i w pełni przystosowanej dla osób ze 

szczególnymi potrzebami - wejścia, pochylnie, drzwi automatyczne, rejestracje, ciągi 

komunikacyjne, toalety są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Część, w której znajduje się Przychodnia Specjalistyczna wymaga dalszego 

przystosowania (obiekt powstał w 1967 roku).  

 

Zasady przyjęć do szpitala 

Przyjęcia pilne do szpitala odbywają się całodobowo przez Szpitalny Oddział 

Ratunkowy dla Dzieci (wejście od strony ulicy Żołnierskiej). 

Przyjęcia Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-

Cov-2 odbywają się przez Zakaźną Izbę Przyjęć (wjazd od strony ulicy Dworcowej. 

Dojazd oznakowany tablicami informacyjnymi). 

Przyjęcia planowe odbywają się przez Punkt Przyjęć Planowych (wejście od ul. 

Dworcowej). 

 

Miejsca parkingowe 

Szpital posiada własny płatny parking, który liczy 240 miejsc. 

Cennik parkowania: 

• Pierwsze 10 minut – bezpłatnie 

• 3,50 zł pierwsza i każda kolejna rozpoczęta godzina parkowania 

Abonamenty: 

• 25 zł – dobowy 

• 50 zł - tygodniowy 

• 75 zł - dwutygodniowy 

• 100 zł - miesięczny 

Uwaga: Bilet abonamentowy można kupić w dowolnym czasie po wjeździe przed 

opłatą biletu parkingowego. Istnieje możliwość wnoszenia opłat kartą kredytową 

w kasie automatycznej numer 2. 

 

Opiekun pacjenta 

Rodzic/opiekun prawny może całodobowo przebywać z dzieckiem w oddziale na 

zasadach określonych w Regulaminie Porządkowym dostępnym w każdym oddziale. 

Szpital dysponuje pokojami gościnnymi.  



Szczegółowe informacje na temat możliwości wynajmu oraz cennika można uzyskać 

pod nr tel. 536 308 097. 

 

Wyżywienie 

W Szpitalu znajduje się bufet, kiosk oraz automaty z napojami i przekąskami. Posiłki 

można spożywać w bufecie bądź w pokojach wyznaczonych w oddziałach dla 

opiekunów. Ze względów bezpieczeństwa w salach chorych obowiązuje zakaz 

spożywania posiłków i napojów gorących przez opiekunów oraz używania grzałek 

i czajników. 

Szpital posiada własną kuchnię. Pacjenci mają zapewnione 5 posiłków dziennie lub 

zgodnie z indywidualną dietą. Opiekunowie mogą przynosić dziecku dodatki do diety 

szpitalnej po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub pielęgniarką 

dyżurną. Do dyspozycji opiekunów i pacjentów w oddziałach znajdują się lodówki, 

w których można przechowywać produkty żywnościowe. 

 

Inne informacje 

• W świetlicach oddziałowych znajdują się bezpłatne odbiorniki TV. W salach 

chorych znajdują się płatne, wrzutowe odbiorniki TV. Nie należy przynosić 

własnych telewizorów i radioodbiorników zasilanych z sieci. 

• Dzieci i opiekunowie mają zapewnioną opiekę duszpasterską. Więcej 

informacji oraz kontakty do duszpasterzy poszczególnych wyznań można 

uzyskać w dyżurkach oddziałów. W Szpitalu znajduje się ogólnodostępna 

kaplica. 

• Na terenie Szpitala działa szkoła – Zespół Placówek Specjalnych. Szkoła 

zapewnia realizację obowiązku szkolnego, organizuje zajęcia pozalekcyjne 

oraz inne ciekawe wydarzenia. Zaleca się zapewnienie dziecku potrzebnych 

podręczników szkolnych. 

• Na terenie szpitala znajduje się duży, dobrze wyposażony plac zabaw. 


