INFORMACJE DLA PACJENTÓW
aktualizacja
W związku ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2,
mając na względzie zdrowie pacjentów i personelu Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu z dniem 01.08.2020 r. do
odwołania wprowadza się następujące zmiany dotyczące sposobu udzielania
świadczeń zdrowotnych w Przychodni:
1. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą udzielać świadczeń
zdrowotnych według swoich harmonogramów pracy w formie teleporad.
W celu uzyskania teleporady, pacjent jest zobowiązany dokonać rejestracji
telefonicznie:
a) w siedzibie Przychodni w Kołobrzegu – nr tel. 261 222 472 lub osobiście
w Rejestracji,
b) w filii Przychodni w Mrzeżynie – tel. 91 386 65 99 lub osobiście
u pielęgniarki dyżurnej.
2. W szczególnych przypadkach lekarz POZ może wyrazić zgodę na osobiste
przybycie pacjenta do gabinetu lekarza POZ, jeśli w trakcie teleporady uzna to
za niezbędne.
3. Po dokonaniu rejestracji, pacjent uzyskuje teleporadę dzwoniąc do n/w lekarzy:
lek. med. Andrzej Wolski
261 222 453
lek. med. Teresa Skrzypczak

261 222 466

lek. med. Piotr Barczykowski

261 222 453 w Kołobrzegu

lek. med. Piotr Barczykowski

91 386 65 99 w Mrzeżynie

lek. med. Felicja Galus-Smołka

501 086 059

lek. med. Hanna Matwiejszyn-Olejnik

501 086 059

4. W sytuacjach szczególnych potrzebę wizyt domowych proszę zgłaszać
wyłącznie telefonicznie na wyżej podane telefony.
5. Potrzebę powtórzenia recept na leki należy zgłaszać telefonicznie
w rejestracji lub na nr telefoniczny lekarza po uprzedniej rejestracji. Kody
recept będą podawane osobom uprawnionym również drogą telefoniczną.
6. Szczepienia ochronne dla dzieci realizowane są w wyznaczone dni;
kwalifikacja dzieci do szczepień w określonym terminie poprzedzona jest
wywiadem telefonicznym przeprowadzanym przez pielęgniarkę dokonującą
szczepień, który ma na celu ustalenie ewentualnych przeciwskazań do

szczepień w aspekcie rygorów sanitarnych związanych z epidemią
koronawirusa SARS-CoV-2.
7. Badania bilansowe realizowane są zgodnie z planem; wizytę pacjenta
poprzedza przeprowadzony przez uprawniony personel medycznych wywiad
telefoniczny mający na celu ustalenie ewentualnych przeciwskazań do
szczepień w aspekcie rygorów sanitarnych związanych z epidemią
koronawirusa SARS-CoV-2.
8. Realizacja zabiegów rehabilitacyjnych jest prowadzona planowo.
Informacja tel. nr 501 086 017.
9. Badania diagnostycznych wykonywane są w godzinach funkcjonowania:
Pracownia RTG – informacje tel. nr 261 222 475, Pracownia USG –
informacje tel. 94 35 19 671, 261 222 472 .
10.Działalność punkt pobrań laboratoryjnych odbywa się w ustalonych
godzinach jego funkcjonowania.
11.Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń zgodnie ze swoimi
harmonogramami przyjęć. Szczegółowe informacje dotyczące tych
świadczeń udzielane są w Rejestracji – tel. 94 35 19 671.
12.Przejęcia i badania z zakresu medycyny pracy są realizowane zgodnie
z harmonogramem funkcjonowania poradni medycyny pracy.
Wszyscy pacjenci, którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, zobowiązani
są przestrzegać procedur obowiązujących w Przychodni w zakresie ochrony przed
zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Informacje dotyczące tych procedur
przekazywane będą telefonicznie przez personel Rejestracji oraz na miejscu po
przybyciu pacjenta do Przychodni. Procedury te obejmują m.in.:
1) odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie przeprowadzanej telefonicznie
lub osobiście, dotyczącej zagrożenia koronawirusem SARS CoV-2;
2) obowiązkowe posiadanie maseczki ochronnej zakrywającej twarz i nos,
wskazane jest posiadanie rękawiczek ochronnych;
3) obowiązkową dezynfekcję rąk i pomiar temperatury ciała po wejściu do
Przychodni;
4) przybycie do Przychodni nie wcześniej niż 30 minut przed zaplanowaną
godziną udzielenia świadczenia zdrowotnego;
5) przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących liczby osób
przebywających jednocześnie w poczekalniach;

6) bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu Przychodni w zakresie
wszystkich procedur mających na celu ochronę pacjentów i personelu
Przychodni przed zarażeniem się koronawirusem SARS-CoV-2.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zaleceń.
DYREKTOR
wz. Jerzy MILLER

