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1. Wszyscy zgłaszający się pacjenci uzyskują poradę telefoniczną.

2. Porady telefoniczne umawiane są na określoną godzinę.

3. Przy rejestracji następuje weryfikacja numeru telefonu pacjenta.

4. Lekarz  dzwoniąc  do pacjenta,  weryfikuje  numer  telefonu m.in.  pytając,  np.  z  kim

rozmawia  i  w  jakiej  sprawie  jest  porada  (o  to  pytała  wcześniej  rejestracja).  To

eliminuje przekazanie danych w przypadku pomyłki przy wybieraniu numeru.

5. Można zwiększyć liczbę numerów telefonów, by część byłą przeznaczona wyłącznie

do porad lekarskich, by porady odbywały się płynnie.

6. Porady  telefoniczne  odbywają  się  przy  wykorzystaniu  słuchawek  dousznych.  Po

pierwsze telefon nie dotyka do twarzy. Po drugie, dzięki temu można bez problemu

opisywać wizytę w trakcie rozmowy, bo mamy wolne ręce. 

7. W czasie jednej zmiany, z danego  aparatu telefonicznego korzysta cały czas ta sama

osoba.

8. Po zakończeniu zmiany każdy telefon jest dezynfekowany.

9. Jeśli  lekarz,  na  podstawie  wywiadu,  widzi  konieczność  wykonania  badań

laboratoryjnych,  by  ocenić  stan  pacjenta  lub  by  wizyta  w  gabinecie  była  jak

najbardziej efektywna, wystawia zlecenie.

10. Zlecenie wysyłamy do laboratorium i/lub do pacjenta zaszyfrowanym mailem, a hasło

wysyłamy sms-em. W ten sposób eliminujemy konieczność przyjścia po skierowanie. 

11. W sytuacji, gdy może to pomóc w udzieleniu porady, pacjenci przysyłają zdjęcie np.

zmian skórnych, niekiedy gardła - trzeba pamiętać, że nie zawsze to wystarczy. 

12. Jeśli lekarz zdecyduje o wizycie, wskazuje pacjentowi, kiedy ma się zgłosić.

13. Wszyscy pacjenci,  zgłaszający  się  do poradni,  badani  są  w wyznaczonym do tego

gabinecie, innym, niż ten, w którym udzielane są teleporady.

14. W tej chwili do badania każdego pacjenta lekarz ubiera się w dostępne środki ochrony

osobistej. 

15. Z  pacjentem  osobisty  kontakt  ma  wyłącznie  lekarz,  czyli  wpuszcza  pacjenta  do

poradni,  bada,  a  następnie wypuszcza  z  poradni,  ponieważ lekarz i  tak musi mieć



kontakt  z  pacjentem.  W  ten  sposób  eliminuję  do  minimum  kontakt  innych

pracowników z pacjentem. 

16. Po  każdej  wizycie  pacjenta  dezynfekowane  są  klamki,  sprzęt,  użyty  do  wizyty,

kozetka, gabinet, w którym był badany itp. 

17. Stworzenie stałych zespołów, pracujących razem:

a. Zespoły mają być stałe, czyli ten sam lekarz i pielęgniarka cały czas pracują

razem. 

b. Lekarz  pracuje  w  gabinecie,  stara  się  ograniczyć  kontakt  z  pielęgniarką  i

rejestratorką. 

c. Całość zaleceń z tego punktu ma ograniczyć liczbę osób, które miałyby ew.

jednoczesny kontakt i kwarantannę/zachorowanie.

18. Z pokoju socjalnego jednoczasowo korzysta jedna osoba. 

19. Każdy  pracownik,  po  przyjściu  do  pracy,  przebiera  się.  Następnie,  po

zakończeniu pracy, ponownie zmienia ubranie na "domowe" a to, w którym pracuje,

zostaje w pracy.


