OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE EPIDEMII
W CENTRUM MEDYCZNYM INTERNUS

Szanowni Państwo,
w trosce o Państwa bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu
Sanitarnego (GIS), Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia wydanymi
w związku z epidemią koronawirusa oraz z Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw w naszych Przychodniach wprowadziliśmy specjalne procedury związane z obsługą
pacjentów.

TELEPORADY MEDYCZNE
Dla Państwa bezpieczeństwa, niezmiennie rekomendujemy pozostanie w domu i realizację
Teleporad aby minimalizować ilość osób jednoczasowo przebywających w Przychodniach.
Teleporady realizujemy w Poradni Medycyny Rodzinnej oraz w poradniach specjalistycznych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Podczas teleporady lekarz ma możliwość:









postawić diagnozę,
ordynować leczenie,
omówić wyniki badań,
wystawić e-receptę,
wystawić e-zwolnienie,
wystawić skierowanie na badania obrazowe lub laboratoryjne/do specjalisty/szpitala,
wystawić e-zlecenie na wyroby medyczne,
zalecić wizytę osobistą w przychodni.

Jeżeli teleporada ma odbyć się w ramach telekonsultacji prywatnej należy uiścić opłatę
w wysokości 120 zł na NR KONTA: PKO BP O/PUŁAWY: 92 1020 3219 0000 9502 0048 3339
oraz wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mail: teleporada@internus.pl.
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko pacjenta oraz lekarza z terminem
teleporady.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020r. Dz.U. 14.08.2020r. poz. 1395
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5.03.2021r. Dz.U. 8.03.2021r. poz. 427
w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

WIZYTY OSOBISTE W PRZYCHODNI
Na wszystkie usługi wykonywane osobiście w naszych przychodniach zalecamy zapisać
się telefonicznie lub internetowo.
Jeżeli konsultacja wymaga osobistej wizyty w gabinecie lekarskim zostaną Państwo zaproszeni
do przychodni. Zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety epidemiologicznej.
Dla Państwa bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wykonujemy wszystkie badania diagnostyczne (np. RTG, USG, USG ginekologiczne, EKG, Próby
wysiłkowe, Holtery) natomiast wstrzymana jest spirometria i pole widzenia z wyjątkiem
sytuacji pilnych.

BADANIA LABORATORYJNE
Badania laboratoryjne wykonujemy w Punkcie pobrań w przychodni przy Alei Królewskiej 15
oraz w Centralnym Punkcie Pobrań na parterze budynku HTM2 – przychodnia przy ul. Gen.
Fieldorfa Nila 16.

 Centralny Punkt Pobrań na parterze budynku HTM2 przy ul. Gen. Fieldorfa „Nila” 16 czynny
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.
 Punkt pobrań w przychodni przy Alei Królewskiej 15 czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 10.00.
UWAGA:
BADANIA KRZYWEJ CUKROWEJ ORAZ BADANIA POBIERANE DZIECIOM DO 10 R.Ż.
WYKONYWANE SĄ W CENTRALNYM PUNKCIE POBRAŃ W BUDYNKU HTM2 - PARTER WEJŚCIE
Z BOKU BUDYNKU.
Pacjenci nie muszą przychodzić po skierowanie na badania do przychodni – skierowania
wystawione przez lekarzy CM Internus automatycznie znajdują się w naszych systemach
informatycznych.
Na badanie należy zapisać się na konkretny dzień i godzinę za pośrednictwem Call Center
telefon: 818-200-300 lub rezerwacji on-line: https://www.internus.pl/rezerwacja/badanialaboratoryjne/
Korzystając z punktów pobrań zachowaj zasady bezpieczeństwa opisane na zdjęciu powyżej.

SZCZEPIENIA
Realizację wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych
u dzieci wykonujemy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie
szczepienia zgodnie z wytycznymi i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Na szczepienie z dzieckiem zapraszamy jednego opiekuna (bez osób towarzyszących).
Wykonujemy także szczepienia osób dorosłych – po wcześniejszej kwalifikacji lekarskiej.

BILANSE, PATRONAŻE I OPIEKA ŚRODOWISKOWA
Realizujemy:
- bilanse
- patronaże
- opiekę nad pacjentami w ich domach

REHABILITACJA
Pracownia rehabilitacji przyjmuje pacjentów w niezmienionych godzinach pracy
z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. Przed wizytą konieczna rezerwacja
telefoniczna: 818-200-300 wew. 142

MEDYCYNA PRACY
W związku z ogłoszoną epidemią i wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
dostosowaliśmy zasady w zakresie organizacji badań profilaktycznych:
 badania okresowe, których ważność skończyła się po 7 marca 2020r. są ważne przez 60 dni
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego bądź stanu epidemii
 badania wstępne i kontrolne realizujemy od początku epidemii.
Pracownicy Poradni Medycyny Pracy kontaktują się telefonicznie z pacjentami. W razie pytań
do dyspozycji pozostaje dla Państwa numer do poradni: 818-200-300 wew. 9
Można również zapisywać się na badania i wysyłać skierowania z zakresu medycyny pracy
mailem : skierowania.mp@internus.pl

STOMATOLOGIA
Aktualnie przyjmujemy pacjentów zgodnie z harmonogramami przyjęć lekarzy.

UWAGA:
Pacjenci z czynną infekcją i objawami zakażenia proszeni
są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bez względu
na rodzaj umówionego świadczenia.

