Vážení pacienti,
dávame Vám na vedomie zmenu v organizácii vyšetrenia
v rámci aplikácie metodického usmernenia hlavného odborníka
pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo
všeobecnej ambulancii dospelých počas pandémie COVID-19 –
základné postupy.
Publikované v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 113 zo dňa 15. marca 2020, Opatrením Úradu verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP12595/2020 účinného od dňa16.03.2020, vydaného z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenou
dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie.

Všeobecný lekár realizuje fyzické ošetrenie len u pacientov
s akútnymi ťažkosťami! Všetkých, ktorí nemajú závažné príznaky
ochorenia, nepozýva do ambulancie, ale odporúča im symptomatickú
liečbu, ak je to potrebné, predpisujte e-recepty (bez ohľadu nato, či
preskripčné obmedzenie od špecialistu pominulo alebo pretrváva – až
do odvolania zdravotné poisťovne utlmili revíznu činnosť). Tiež im
odporúča postup formou telefonickej, emailovej, prípadne SMS
konzultácie v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu.
V prípade závažného stavu u pacientov s podozrením na, alebo v
karanténe súvisiacej s COVID-19 odporúča lekár volať linku 155
a kontaktuje RÚVZ.
Chronických pacientov alebo pacientov s dlhodobými
ťažkosťami, ktorí nemajú akútne zhoršenie stavu, prípadne
nehrozí jeho zhoršenie, v čase mimoriadnej situácie lekár
nevyšetruje.
Všeobecný lekár neposkytuje preventívne, pracovno-lekárske
služby a posudkovú činnosť (vodičské a zbrojné preukazy, iné
posudky, výpisy z dokumentácie, vyšetrenia pre potrebu posudkovej
služby napr. invalidné dôchodky, odkázanosť na sociálne služby
atď.).

Čakáreň je uzamknutá a ošetrenie pacientov bude uskutočnené len
po predchádzajúcom telefonickom, SMS alebo mailovom
skonzultovaní. Pacient bude vyšetrený až po telefonickej konzultácii
s lekárom, ktorú je povinný pacient uskutočniť ešte pred rozhodnutím
vyjsť z domu a zamieriť k lekárovi.
mail: mudr.poliakova.monika@gmail.com
telefón: 045/ 538 22 30
Pacient môže vstúpiť do priestorov ambulancie len s nasadenou
bariérovou ochranou tváre (rúško, v krajnom prípade šatka a
pod.). Je zakázané, aby pacient počas vstupu do čakárne a
vyšetrenia používal respirátor s výdychovým ventilom. Pri vstupe
do ambulancie sestra vyzve pacienta a dohliadne na dôkladné umytie
si rúk podľa poučenia, prípadne aplikuje alkoholový dezinfekčný
prostriedok na ruky.
Pacientom v karanténe vystavuje všeobecný lekár PN len na základe
telefonickej alebo e-mailovej konzultácie. Rovnako postupujte u
všetkých pacientov, ktorí sú v potrebe vystavenia PN z iných
dôvodov, tam kde je to z medicínskeho hľadiska možné.
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