
Drodzy Pacjenci

Od 4 maja 2020 r fizjoterapia zaczyna ponownie przyjmować pacjentów. Nadal zamknięte
będą  gabinety  masażu.  Ministerstwo  Rozwoju  we  współpracy  z  Głównym  Inspektoratem
Sanitarnym  i  przedstawicielami  zainteresowanych  środowisk  przygotowało  wytyczne  dla
poszczególnych branż.  Dotyczą one  również funkcjonowania gabinetów fizjoterapeutycznych w
systemie rehabilitacji ambulatoryjnej. 

W trosce o Pacjentów i pracowników Przychodni  w Kałuszynie wprowadzone zostały nowe
procedury bezpiecznego korzystania z  zabiegów fizjoterapeutycznych.

Oto niektóre z nich:

1. Zabiegi rehabilitacyjne będą mogły się odbywać przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i
dystansu między fizjoterapeutą i pacjentem. 

2. Zabiegi  fizjoterapeutyczne  będą  wykonywane  zgodnie  z  dotychczasową  kolejnością
zapisanych pacjentów tzn. w pierwszej kolejności będą przyjmowani pacjenci, którzy byli
zapisani  na  terminy  marcowe  (pilni,  stabilni)  a  następnie,   sukcesywnie  pacjenci   z
kolejnych terminów. 

3. Przed  wykonaniem  zabiegów  fizjoterapeutycznych  przeprowadzony  będzie  wywiad
telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby
lub  ryzyka  narażenia  na  chorobę.  Ma  być  on  przeprowadzony  na  podstawie  ankiety
wstępnej kwalifikacji, rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

4. Pacjenci są zobowiązani do przyjścia na konkretną godzinę, nie ma możliwości oczekiwania
kilku osób na poczekalni Przychodni.

5. Codziennie, przed rozpoczęciem zabiegów pacjent potwierdzi swój stan zdrowia (ankieta), a
personel  zmierzy  pacjentowi  temperaturę.  W przypadku  stwierdzenia  wyraźnych  oznak
choroby tj. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności              w oddychaniu pacjent
nie zostanie wpuszczony na teren Przychodni. Każdorazowo          o przyjęciu lub nie
pacjenta zdecyduje personel pracowni fizjoterapii.

6. Fizjoterapeuci mają obowiązkowo nosić maseczki medyczne, google bądź przyłbice oraz
rękawiczki jednorazowe.

7. Pacjentów obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk przy wejściu do Przychodni oraz
zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów. 

8. Po każdym zabiegu wykonana będzie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów,  z
którymi  pacjent  miał  kontakt  –  w  tym  leżanka,  przybory  i  przyrządy  do  ćwiczeń,
ewentualnie elementy urządzeń zabiegowych). 

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-
branz .

Ta  sytuacja  jest  trudna  dla  nas  wszystkich,  prosimy  o  wyrozumiałość  i  bezwzględne
przestrzeganie zaleconych procedur.
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