
Zasady bezpieczeństwa w Szpitalu
oraz  Przychodni Specjalistycznej Matopat

W związku z niestabilną sytuacją epidemiologiczną nadal musimy dbać o nasze wspólne
bezpieczeństwo, dlatego prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad,
które obowiązują podczas wizyt w Szpitalu i Przychodni Specjalistycznej Matopat:

1. Pacjenci, u których występują objawy infekcyjne, takie jak: podwyższona ciepłota
ciała, katar, kaszel, duszności proszeni są o odwołanie zaplanowanej wizyty u
specjalisty/zabiegu i umówienia innego terminu. Osoby takie mogą skorzystać z
teleporady lekarzy naszej poradni chorób wewnętrznych.

2. Na umówioną konsultację Pacjent powinien przyjść sam lub maksymalnie z jedną
osobą towarzyszącą jeśli stan jego zdrowia lub inna sytuacja tego wymaga. Nie
zalecamy przyprowadzania dzieci, za wyjątkiem kiedy dziecko jest pacjentem.

3. Każda osoba towarzysząca jest zobowiązana wypełnić papierową “Ankietę pacjenta
zgłaszającego się do przychodni”. Lekarz prowadzący ma możliwość odmówienia
udziału w badaniu osób towarzyszących, ale taka decyzja musi być umotywowana i fakt
ten zapisany w dokumentacji indywidualnej pacjenta.

4. Wszystkie osoby wchodzące na teren naszych obiektów są zobowiązane do dokładnej
dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa maseczką przez cały czas pobytu w
placówce.

5. Pacjentów umówionych na konsultacje w przychodni prosimy o przybycie 10 min.
przed ustaloną godziną konsultacji. Czas ten potrzebny jest na wypełnienie ankiety
oceny ryzyka zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 i załatwienie formalności w recepcji.

6. "Ankieta pacjenta dotycząca Covid - 19" wypełniana jest w systemie Optimed w
rejestracji. Recepcjonistka pyta chorego o symptomy zaznaczone na szaro i zaznacza
odpowiednie odpowiedzi w systemie komputerowym.

W przypadku uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi twierdzącej chory kierowany jest
do wyznaczonej izolatki. Jednocześnie recepcjonistka informuję lekarza, do
którego zgłosił się chory o wyniku ankiety i miejscu pobytu chorego. Lekarz
podejmuje dalsze stosowne decyzje.

7. Po wypełnieniu ankiety, w której wszystkie odpowiedzi będą negatywne personel
recepcji będzie kierował pacjenta do odpowiedniego gabinetu.

8. Podczas rejestracji i oczekiwania na wizytę obowiązuje bezpieczny dystans od innych
osób (min. 1,5 m).



9. Przypominamy, że do naszej placówki nie mogą wejść osoby poddane izolacji
lub przebywające na kwarantannie. Każdy Pacjent jest weryfikowany w systemie
EWUŚ.

10. Ustawienie krzeseł w poczekalni podyktowane jest względami
bezpieczeństwa. Prosimy o zajmowanie co drugiego miejsca.

11. Prosimy o stosowanie się do zaleceń personelu medycznego i
personelu recepcji.

12. W celu uregulowania płatności zachęcamy do korzystania z karty płatniczej.

13. Zasady odwiedzin na oddziale opisuje Regulamin Odwiedzin Szpitala
Specjalistycznego Matopat

14. Przedstawiciele firm medycznych mogą przychodzić do placówki tylko po
uprzednim umówieniu się z osobą zainteresowaną.

15. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki itp.) ma być wykonywana
co godzinę przez pracowników gospodarczych.

16. Pobieranie wymazów u pacjentów przed hospitalizacją:

● wszyscy pacjenci muszą mieć pobierany wymaz bezpośrednio przed
przyjęciem do szpitala.

Powyższe procedury postępowania obowiązują do odwołania i mają na celu
bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu. Liczymy na Państwa zrozumienie.
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