Informacja dla: pacjentów Poradni Okulistycznej - Specjalistycznego
Gabinetu Okulistycznego lek. Bogna Cierpicka
Uprasza się o kontakt -wyłącznie – telefoniczny na nr tel. 77/458-04-42
lub nr tel. 668-718-501 -w celu ustalenia terminu wizyty, badań, leczenia,
jego kontynuacji lub doboru okularów, tak aby można było zapewnić,
odpowiednie ograniczenia ryzyka transmisji infekcji koronawirusem Covid-19.
Nie będą przyjmowane zgłoszenia osobiste (tj. w tzw. okienku)

Świadczenia specjalistyczne -na miejscu w Poradnizastrzeżone są tylko dla tych Pacjentów, których stan kliniczny tego
wymaga, a nie są osobami, u których potwierdzono infekcję
koronawirusem SARS-CoV-2 lub u których istnieje jej podejrzenie i
powinny zostać lub są, poddane kwarantannie zgodnie przepisami prawa.
Osoby, których stan kliniczny tego nie wymaga , oraz osoby dotknięte
infekcją lub jej podejrzeniem, których stan kliniczny nie wymaga
bezpośredniego kontaktu z lekarzem, będą mogły skorzystać z Tele-porady,
gdy są pacjentami, kontynuującymi opiekę specjalistyczną, zgodnie z
ustalonym planem.
Osoby, które po raz pierwszy zgłoszą zamiar skorzystania z usług
specjalistycznych (nie są pacjentami kontynuującymi opiekę specjalistyczną)
mogą także skorzystać z tele-porady chyba, że po wstępnym wywiadzie
telefonicznym lekarz stwierdzi konieczność bezpośredniego kontaktu Pacjenta z
lekarzem. Wizyta takiej osoby w Poradni może mieć miejsce tylko w czasie
i na warunkach ściśle umówionych z pacjentem podczas tele- porady i pod
warunkiem, że osoba ta nie będzie należała do grona osób, u których
stwierdzono infekcję koronawirusem SARS -CoV-2 albo co, do której istnieje
podejrzenie takiej infekcji i winna być poddana kwarantannie.
Każdy rodzaj świadczenia specjalistycznego wymaga
wcześniejszego telefonicznego zaplanowania pod w/w nr telefonu.
Konieczne jest też uprzednie /w czasie rejestracji , przed konsultacją
lekarską/ złożenie przez Pacjenta zapewnień (telefonicznie i/ pisemnie na
formularzu) w kwestiach:
- istnienia, bądź braku infekcji grypopodobnej, pobytu za granicą, lub kontaktu
z osobami, które powróciły z zagranicy w okresie ostatnich 14 dni, lub
osobami, które podlegają kwarantannie, lub u których potwierdzono infekcję
koronawirusem Covid-19 ,a także
- czy nie należą do grona osób, u których potwierdzono infekcję w/w
koronawirusem lub czy nie podlegają kwarantannie.
- Pisemne potwierdzenie przez Pacjenta prawdziwości podanych przez
niego w/w danych jest pierwszym warunkiem uzyskania świadczenia
medycznego w Gabinecie.

Ze względu na bezpieczeństwo innych Pacjentów i personelu, osoby, które
odmówią odpowiedzi w tych kwestiach i/lub na miejscu odmówią poddania
się badaniu pomiaru temperatury ciała - nie będą przyjęte , bez względu
na to, czy same mogą być zaliczone do grona takich osób j/w.
Nie mogą być przyjęte na wizytę w Gabinecie również osoby, u
których potwierdzono infekcję koronawirusem SARS CoV-2 lub które winny
podlegać albo podlegają kwarantannie.
Tylko na warunkach ustalonych ze stacją SANEPID-u i w miejscu do
tego wyznaczonym będą mogły uzyskać świadczenie specjalistyczne osoby z
potwierdzoną infekcją Covid-19 lub osoby poddane kwarantannie albo
które powinny zostać jej poddane zgodnie z przepisami prawa, a
wymagające bezpośredniego kontaktu z lekarzem.
O konieczności osobistej wizyty w Poradni decyduje Lekarz,
po wcześniejszej telefonicznej konsultacji Pacjenta, umówionej poprzez kontakt
telefoniczny z Rejestracją Poradni i po podaniu danych, o które pytać będzie
rejestrator, zawartych także w formularzu do podpisu.

