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Szanowni Państwo, 

Zagrożenie  zakażeniem  koronawirusem  spowodowało  zmiany  organizacyjne  w  działalności

wszystkich placówek medycznych w tym także naszej. Jesteśmy niedużym zespołem co w tej sytuacji

może  być  zaletą.  Wszystkie  podjęte  przez  nas  działania  mają  na  celu  przede  wszystkim  zapobiec

zakażeniom  jak  i  zapewnić  bezpieczeństwo  pacjentom  oraz  pracownikom.  Nasze  procedury

postępowania  zostały  opracowane  zgodnie  z  zaleceniami  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i

Ministerstwa  Zdrowia  jak  i  innych  organizacji  medycznych.  Opracowano  i  wdrożono  szereg

szczegółowych procedur odnośnie rejestracji pacjentów i przebiegu wizyt lekarskich.  Wdrożyliśmy też

procedury  z  podwyższonym  poziomem  zabezpieczeń  antyseptycznych  dotyczących  dezynfekcji

pomieszczeń, sprzętu, zasad higieny. Pracownicy Centrum zostali odpowiednio przeszkoleni. Wszystkie

działania  mają  zapewnić  maksymalną  efektywność  i  jednocześnie  minimalizować  ryzyko  poprzez

wdrożenie  procedur  zabezpieczających  przed  szerzeniem  się  zakażenia  w  powiązaniu  z  bieżącym

monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej. 

Oczywiście może to być odbierane jako pewne utrudnienie, ale bezpieczeństwo i zdrowie przede

wszystkim.  Bezpieczeństwo  to  ograniczenia  i  wspólna  odpowiedzialność.  Kluczowe  znaczenie  dla

bezpieczeństwa ma proces rejestracji  i  pobytu pacjenta w poczekalni.  Dla większego bezpieczeństwa

zoptymalizowaliśmy grafiki pracy lekarzy. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa prosimy dostosować się

do zasad przy rejestracji  i  zasad przebywania w Centrum zamieszczonych na końcu niniejszego listu.

Poprzez odpowiednie procedury rejestracji chcemy nie dopuścić aby pacjent z potencjalnym zakażeniem pojawił

się w naszej placówce lub takie ryzyko chcemy zminimalizować najlepiej do zera.

Centrum pragnie działać „normalnie”, ale ponieważ sytuacja jest dynamiczna to będziemy się do

niej  dostosowywać  w  zgodzie  z  procedurami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  i  zaleceniami

Ministerstwa  Zdrowia  oraz  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego.  Jestem  przekonany,  że  wspólnie  w

duchu wzajemnej odpowiedzialności uporamy się z tym zagrożeniem.  

w imieniu zespołu Centrum Medycznego  Wysoccy / Elderm

Elżbieta i Mariusz Wysoccy



Zasady realizacji wizyty w Centrum Medyczne Wysoccy/Elderm

Proces telefonicznej rejestracji: 

 wizytę można jedynie umówić telefonicznie po zebraniu wywiadu epidemiologicznego i 

klinicznego 

 podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzana jest ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku 

zakażenia korona wirusem    - wypełnia pacjent i ewentualnie osoba towarzysząca

 osoby, które nie udzielą odpowiedzi na pytania nie będą zarejestrowane i przyjęte przez lekarza 

 dla bezpieczeństwa - nie będą badane dzieci (tzw. dodatkowe), które nie były zarejestrowane 

 prosimy aby pacjentom niepełnoletnim (dziecku)  towarzyszyła tylko 1 osoba

 pacjentom dorosłym jeśli nie jest to niezbędne nie towarzyszy żadna dodatkowa osoba

 na wizytę należy przybyć punktualnie (!!!!!), najlepiej 5 minut wcześniej 

 osoby,  które  przybędą  samochodem  zanim  wejdą  do  gabinetu  mogą  telefonicznie  lub

bezpośrednio w recepcji zapytać czy już mogą wejść 

Przebieg wizyty w Centrum: 

 po wejściu do Centrum należy zdezynfekować ręce 

 rejestracja weryfikuje aktualność danych zawartych w ankiecie  i zbiera podpis pacjenta lub 

opiekuna prawnego odnośnie zgodności danych ze stanem faktycznym 

 po zeskanowaniu, wypełnioną ankietę pacjent wręcza lekarzowi 

 po dokonaniu ww. czynności rejestracja wskazuje miejsce oczekiwania na wizytę tak aby 

zachować odstęp co najmniej od 1 – 1,5 m od innych oczekujących 

 płaszcze/kurtki  należy  zostawić  na  wieszakach  w  poczekalni  Centrum,  a  nie  w  gabinecie

lekarskim 

 informujemy pacjentów, że nie witamy się poprzez podawanie dłoni

 płatność za wizytę najlepiej kartą płatniczą, a w ostateczności gotówką 

 opuszczając Centrum należy ponownie zdezynfekować ręce 


