Warszawa/Kajetany 28.05. 2020 r.

Regulamin pobytu pacjenta w trakcie konsultacji i hospitalizacji w Światowym
Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach – okres pandemii covid19.
Wersja 3.0 z dnia: 28.05.2020 r.

1. Wszyscy pacjenci jeszcze przed wejściem/wjazdem na teren szpitala/poradni mają mierzoną
temperaturę ciała, i zobowiązani są do posiadania wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia” ( jego
wzór jest do pobrania na stronie https://whc.ifps.org.pl/dla-pacjentow/wymagane-dokumenty/)
2. Osoby z podwyższoną temperaturą i/lub w stanie ostrej infekcji ogólnoustrojowej nie będą
wpuszczani na teren ŚCS IFPS i powinni zgłosić się do lekarza POZ.
3. Prosimy wszystkich pacjentów o zabieranie ze sobą telefonów komórkowych, które będą przydatne
podczas prowadzonego leczenia.
4. Na teren szpitala/poradni wpuszczani będą jedynie pacjenci oraz opiekun dziecka lub osoby
posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności znacznego stopnia/osoby głęboko niesłyszącej. Są oni
również zobowiązani do złożenia Oświadczenia takiego samego jakie składa pacjent. W trakcie
hospitalizacji dopuszcza się opiekę jednej osoby nad dzieckiem jedynie do 10 r.ż. Osoba sprawująca
opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną nie może być zmieniona przez inną osobę podczas
hospitalizacji tego pacjenta.
5. Pacjenci zgłaszający się do Szpitala mogą wejść jedynie przez wejście „A” po procedurze TRIAGU i
zaproszeniu ich przez personel Centrum. W trakcie przyjmowania do szpitala u wszystkich pacjentów
(oraz opiekunów pacjentów: dzieci/osób niepełnosprawnych) poza standardowymi badaniami będą
pobierane wymazy z gardła/nosogardła na testy genetyczne PCR w celu wykluczenia infekcji
spowodowanej wirusem SARS -COV2.
6. Po zakwalifikowaniu na hospitalizację pacjent zostaje przyjęty na obserwację do Oddziału do czasu
otrzymania wyniku na obecność SARS CoV-2. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testu
(stwierdzenie obecności wirusa w krwi) pacjent zostanie wypisany z oddziału, a lekarz podejmie dalsze
stosowne kroki.
7. Pacjenci zgłaszający się do Poradni specjalistycznych mogą wejść jedynie przez wejście „B” po
procedurze TRIAGU po ich zaproszeniu przez personel Centrum. Pacjenci są zobowiązani do
przestrzegania wszystkich wskazówek i zaleceń odnośnie przebywania i przemieszczania się w tej części
Centrum.
8. We wszystkich pomieszczeniach pacjenci i opiekunowie zobowiązani są do bezwzględnego noszenia
masek ochronnych i częstego mycia i dezynfekcji rąk przy każdym przemieszczaniu się w wyznaczonych
w tym celu strefach. Przed wejściem na teren szpitalny lub ambulatoryjny obowiązuje bezwzględna
zasada dezynfekcji rąk oraz zdjęcia posiadanej maski ochronnej i wyrzucenia jej do kosza
(jednorazowe) lub jej schowania w ubranie/torebkę oraz założenia maski przekazanej przez personel
medyczny.

9. W pomieszczeniach Rejestracji, na korytarzach przed gabinetami lekarskimi, w pracowniach
diagnostycznych pacjenci zobowiązani są do przestrzegania dystansu 1, 5 - 2,0 m między sobą, mają
zajmować tylko wolne wskazane miejsca, nie mogą spacerować i przemieszczać się po terenie Centrum
bez zgody personelu medycznego.
10. Pacjenci hospitalizowani mają obowiązek przebywania jedynie w przydzielonych salach chorych,
a ich opuszczania jest możliwe jedynie na wezwanie pielęgniarki lub lekarza (każda sala chorych
wyposażona jest w pełny samodzielny węzeł sanitarny). W okresie pobytu na leczeniu szpitalnym
wykluczona jest – bez względu na pogodę – możliwość wychodzenia na zewnątrz pomieszczeń
szpitalnych oraz przemieszczanie się do innych niż wskazane jego części. Wprowadza się do odwołania
zakaz odwiedzin pacjentów szpitalnych.
11. Każdy pacjent przyjmowany do leczenia zobowiązany jest do podpisania druku niniejszego
Regulaminu przebywania w Światowym Centrum Słuchu IFPS (jego wzór jest do pobrania na stronie
https://whc.ifps.org.pl/dla-pacjentow/wymagane-dokumenty/ )
Niezłożenie Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu oraz druku Regulaminu
poświadczającego zapoznanie się z jego treścią, uniemożliwi przyjęcie pacjenta na oddział lub do
Poradni . Brak dostosowania się do wymienionych zasad oraz zaleceń wydawanych na miejscu przez
personel medyczny oraz służby techniczne będzie oznaczał natychmiastowe wezwanie służb
porządkowych lub policyjnych i przerwanie planowanej terapii.
12. Regulamin obowiązuje do odwołania.
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Zapoznałem się z zapisami Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Podpis składam dobrowolnie
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Data:
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czytelny podpis pacjenta/opiekuna

