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INFORMACJA DLA PACJENTÓW O ZASADACH PRZYJMOWANIA
DO RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
OD DNIA 28.09.2020 OD GODZINY 08:00

Informujemy, że decyzją Wojewody Mazowieckiego od dnia 28.09.2020 godz. 08:00 Radomski
Szpital Specjalistyczny przestaje być szpitalem jednoimiennym leczącym pacjentów z COVID-19 i
staje się szpitalem wieloprofilowym (z Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym).
Pacjent zakwalifikowany do leczenia planowego zgłasza się do SOR z własną maseczką ochronną
we wcześniej ustalonym terminie w godzinach 07:30 - 10:30
Wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta (można ją wcześniej pobrać ze strony
internetowej szpitala i przynieść już wypełnioną).
Przechodzi wstępny triage prowadzony przez personel medyczny SOR (pomiar temperatury ciała,
oznaczenie saturacji krwi tlenem i liczby oddechów na minutę).
Następnie pacjent jest badany przez lekarza z oddziału szpitalnego na który ma zostać przyjęty;
zależnie od danych z ankiety wstępnej kwalifikacji oraz wyników badania lekarskiego, lekarz ten
decyduje o przyjęciu pacjenta do oddziału lub o odroczeniu przyjęcia (wyznacza nową datę
przyjęcia) - wówczas kieruje pacjenta do lekarza POZ.
Pacjenci kierowani do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego ze skierowaniem innym niż
potwierdzona COVID-19 badani i diagnozowani będą przez lekarza dyżurnego SOR
Pacjent przyjmowany do oddziału szpitalnego pozostawia swoje ubranie w SOR
Zasady pracy Zakładu Rehabilitacji oraz Oddziału Pediatrii przedstawione są w oddzielnych
informacjach na stronie internetowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Pacjenci w oddziałach mają bezwzględny obowiązek noszenia maseczek szczelnie zakrywających
nos i usta - zarówno w czasie wizyty lekarskiej, jak i w czasie przebywania poza własną salą
chorych; pacjentów obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania oddziałów; pacjentów
obowiązuje częsta dezynfekcja rąk dostępnymi w oddziałach płynami dezynfekcyjnymi oraz
zachowanie dystansu społecznego - 1,5 metra odległości od innej osoby.
Do czasu oficjalnego odwołania obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu
pandemii, w oddziałach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego obowiązuje bezwzględny zakaz
odwiedzin pacjentów oraz przeprowadzania porodów rodzinnych.
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