Zmiany w pracy szpitala i przychodni

Uwaga!

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(koronawirusem), mając na uwadze zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa
naszym pacjentom i pracownikom, wprowadza się następujące zmiany w pracy Szpitala na
SOLCU i Przychodni Przyszpitalnej.

Zmiany w pracy Szpitala na SOLCU

Wszystkie oddziały Szpitala na SOLCU działają wyłącznie w trybie ratunkowym, oprócz
Oddziału Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Neonatologii:
- zaopatrywanie pacjentów w trybie nagłym odbywa się wyłącznie poprzez Szpitalny
Oddział Ratunkowy,
- czasowo odwołane są wszystkie planowe zabiegi i planowe badania diagnostyczne, w tym
endoprotezoplastyka, gastroskopia, kolonoskopia oraz inne planowe procedury,
- wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów oraz wchodzenia osób postronnych
na teren szpitala,
- wstrzymana jest osobista rejestracja pacjentów do zabiegów planowych.
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Zmiany w pracy Przychodni Przyszpitalnej
- Poradnia Ortopedyczna realizuje wyłącznie zaopatrywanie pacjentów w trybie nagłym
oraz w trybie kontynuacji leczenia po urazach,
- wizyty w pozostałych poradniach zabiegowych – np. chirurgicznej – realizowane są
wyłącznie w przypadkach nagłych i kontynuacji po leczeniu szpitalnym,
- czasowo wstrzymane są wizyty pacjentów pierwszorazowych,
- wizyty kontrolne będą odbywać się poprzez konsultacje telefoniczne z lekarzami,
- w sprawie recept na kontynuację leczenia oraz zwolnień lekarskich – prosimy również
wyłącznie o kontakt telefoniczny/mailowy,
- zajęcia szkoły rodzenia odbywają się on-line w formie webinariów
- ,rehabilitacja realizuje świadczenia według indywidualnych wskazań lekarza ortopedy.

Bez zmian funkcjonują
- Szpitalny Oddział Ratunkowy,
- Oddział Ginekologii i Położnictwa oraz Oddział Neonatologii - ciężarne proszone są
udanie się windą bezpośrednio na oddział,
- Poradnia Ginekologiczna dla pacjentek w ciąży,
- Podstawowa Opieka Zdrowotna,
- Medycyna Pracy,
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

tel. : 22/ 120 29 02
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e-mail: rejestracja@cmsolec.pl

Prosimy o ograniczenie wizyt, kontakt telefoniczny i o wykorzystanie dostępnych rozwiązań
elektronicznych.

Prosimy również o śledzenie informacji publikowanych na stronach NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Informacje można uzyskać na stronach www: mz.gov.pl, nfz.gov.pl i pacjent.gov.pl.

O wszystkich zmianach w dostępie do świadczeń, będziemy na bieżąco informować.

Zarząd Szpitala SOLEC sp. z o.o.
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