Komunikat Dyrektora Ośrodka
dotyczący
odwiedzin pacjentów w Ośrodku Specjalistycznej Rehabilitacji Stacjonarnej i Opieki
Długoterminowej „Kwitnąca"
z dnia: 7 marca 2021 r.
Szanowni Państwo,
Ograniczenia w kontaktowaniu się pacjentów z rodzinami trwają nieprzerwanie już rok. Z jednej
strony dążymy do maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, z drugiej strony do
minimalizowania niedogodności z powodu długotrwałej rozłąki bliskich sobie ludzi.
Ważąc aktualne zagrożenia staraliśmy się w sposób bezpieczny umożliwić spotkania
wykorzystując ogród zimowy czy specjalnie przystosowane pomieszczenia.
Na początku roku, tak szybko jak to tylko było możliwe, zaszczepiliśmy pacjentów i nasz
personel. Dzięki temu poziom bezpieczeństwa znacznie się poprawił. W ostatnich dniach sytuacja
epidemiczna ulega bardzo dynamicznym zmianom. Ilość zachorowań na COVID19 wzrasta
powodując zwiększenie zagrożeń transmisji wirusa. Biorąc pod uwagę, iż stopień zagrożenia
u osób zaszczepionych i nie zaszczepionych jest różny wprowadzamy następujące zasady
odwiedzin i przepustek:
1. Pacjent zaszczepiony ( przyjął dwie dawki i od ostatniej dawki minęły 3 tygodnie) może
spotkać się z odwiedzającymi na następujących zasadach:
1. z osobami odwiedzającymi, którzy nie są zaszczepienie - tylko w pomieszczeniach
przeznaczonych do odwiedzin z zachowaniem separacji przez „szklaną” ścianę.
Odwiedziny realizowane są w pomieszczeniu poza ciągiem komunikacyjnym pacjentów.
2. z osobami, które są zaszczepione (tzn. proces szczepienia został zakończony i minął okres
przeznaczony na pojawienie się skutecznej odporności) odwiedziny mogą być
zorganizowane w pomieszczeniu wyznaczonym do odwiedzin bez bariery oddzielającej lub
możliwe jest spotkanie na zewnątrz budynku np. wspólny spacer w granicach parku.
Osoby odwiedzające zaszczepione proszone są o przedstawienie pracownikowi recepcji
zaświadczenia o odbytym szczepieniu.
2. Pacjent niezaszczepiony może spotkać się z odwiedzającymi tylko w warunkach
zapewniających brak możliwości transmisji wirusów (poprzez ogród zimowy lub
pomieszczenie specjalnie przygotowane niezależnie od tego czy odwiedzający są czy nie są
zaszczepieni.
3. Przepustki udzielane są tylko pacjentom, którzy przeszli pełny proces szczepienia i uzyskają
akceptację dyrektora ośrodka lub z-cy ds. medycznych.
2. W sytuacjach, w których stan zdrowia pacjenta ulega pogorszeniu i istnieje zagrożenie życia
możliwe jest przeprowadzenie odwiedzin w oddziale niezależnie od pory dnia. za zgodą: dyrektora
ośrodka, lekarza dyżurującego lub w szczególnych sytuacjach pielęgniarki pełniącej dyżur.
Odwiedziny w tej procedurze, aby nie były zagrożeniem dla innych pacjentów lub samych
odwiedzających, przebiegają w specjalnych warunkach sanitarnych. Odwiedzających prosimy
o dezynfekcję rąk, założenie fartuchów ochronnych, profesjonalnych masek, rękawiczek
i w szczególnych przypadkach (np. odwiedzin u pacjentów wentylowanych mechanicznie) przyłbic
lub gogli ochronnych. Wejście na oddział może odbywać się tylko w towarzystwie delegowanego
pracownika ośrodka. Po skończonej wizycie pracownik ośrodka w sposób właściwy pomaga
zdjąć ubranie barierowe i przeznacza je do utylizacji wraz z odpadami skażonymi.
Organizacja odwiedzin.
1. Aby odwiedziny nie stanowiły zagrożenia powinny być wcześniej przygotowane a następnie
właściwie przeprowadzone. Dlatego prosimy o umawianie się telefonicznie poprzez
pracowników recepcji oraz o odwiedzanie pacjentów w czasie zaplanowanym.
2. Odwiedziny mogą odbywać się tylko w godzinach pracy recepcji.
3. W trakcie pobytu na terenie Ośrodka, w tym na zewnątrz budynku, bardzo prosimy
o zachowanie dystansu, ograniczenie kontaktu z innymi odwiedzającymi, stosowanie

przygotowanych dla Państwa środków dezynfekcyjnych i bezwzględne noszenie maseczek
zakrywających nos i usta. Zalecenia te dotyczą wszystkich odwiedzających: nie szczepionych
i szczepionych.
4. W Ośrodku w części gabinetów lekarskich przeznaczonych na przyjmowanie pacjentów spoza
ośrodka (skrzydło zachodnie) zorganizowany jest Populacyjny Punkt Szczepień. Jest to obszar
poza szlakami komunikacji wewnętrznej dlatego wykonywanie szczepień populacyjnych nie
stanowi zagrożenia dla pacjentów. Natomiast może stanowić zagrożenie dla osób
odwiedzających nie zachowujących dystansu, nie noszących maseczek czy nawiązujących
bezpośredni kontakt (np. przywitanie się ze znajomym). Dlatego bardzo prosimy o unikanie
niepotrzebnych kontaktów oraz o korzystanie z parkingu od strony wschodniej (przy
rehabilitacji).
5. Personel odpowiedzialny za pacjentów jest zobowiązany do dbania o ich bezpieczeństwo
również w trakcie odwiedzin.
W niektórych sytuacjach (np. gorsze samopoczucie pacjenta, wykonywanie czynności
medycznych, które mają priorytet nad innymi zadaniami, przyjście w odwiedziny bez ustalenia
terminu lub poza umówionym czasem) personel medyczny może odmówić realizacji wizyty.
Dziękuję za zrozumienie i współpracę.
Wizyty w ośrodku w sprawach pobytowych pacjentów:
Zamiar odebrania rzeczy pacjenta należy zgłosić w dniu poprzedzającym wizytę drogą mailową
lub telefoniczną kontaktując się z recepcją.
Właściwe przygotowanie umożliwi nam sprawną pracę a Państwu oszczędzi czas.
Kolejne kroki z walce z COVID19.
1. Szczepienia pacjentów nowo przyjętych - Decyzję o kolejności szczepień podejmuje MZ.
2. Na terenie utrzymujemy wydzielony odcinek zakaźny, który jest gotowy przyjąć pacjenta
u którego podejrzewamy zakażenie lub u którego takie zakażenie stwierdzono a jednocześnie
nie ma możliwości przekazania go do szpitala zakaźnego.
3. Wprowadzone wcześniejszymi Zarządzeniami są nadal obowiązujące
4. W przypadku podejrzenia zakażeń jesteśmy gotowi do przeprowadzenia testów
diagnostycznych.
Adam Nowak
Dyrektor Ośrodka

