COVID-19 i procedury ambulatoryjne
Należy starannie przeczytać poniższe „Informacje dla klienta i klauzulę wyłączenia odpowiedzialności”,
aby zrozumieć i poprawnie stosować te informacje.

Informacje na ten temat
Koronawirus 2019 znany jest także jako COVID-19. Jest to choroba wywoływana przez wirus, nazywany
koronawirusem SARS (SARS-CoV-2). Lekarze i szpitale przełożyli wiele zabiegów i procedur, które nie
były pilne. Decyzje te zostały podjęte z kilku powodów.
•

Personel musi nosić maski, fartuchy i rękawice podczas wielu procedur i zabiegów. Zapas tych
środków ochrony był niewielki a personel potrzebował ich do opieki nad pacjentami z COVID-19.

•

Pacjenci mogli być nosicielami COVID-19 i o tym nie wiedzieć. Wówczas pacjent mógł narazić
personel i innych pacjentów.

•

Personel z wszystkich oddziałów szpitalnych zajmował się wieloma pacjentami chorującymi na
COVID-19. Oznacza to, ze osoby te nie były w stanie wykonywać swoich standardowych
obowiązków.

•

Niektórzy pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 wymagali podłączenia do respiratora, który
pomagał im w oddychaniu. Lekarze wykorzystywali respiratory z sal operacyjnych do leczenia
pacjentów z COVID-19.

Ogólne
Personel uważa, że teraz bezpieczniej jest poddać się zabiegowi lub operacji. Są w stanie zapewnić
pacjentowi większe bezpieczeństwo niż wcześniej. Personel zapyta, czy pacjent otrzymał szczepionkę
przeciw COVID-19 lub przebywał w otoczeniu innych osób z COVID-19.
Przygotowując się do operacji lub zabiegu należy pamiętać o:
•

Wykonaniu testu w kierunku COVID-19, jeśli zaleci go lekarz.

•

Stawianiu się na wszelkie wizyty w celu przygotowania do operacji, w postaci teleporady lub
osobiście.

•

Jeżeli pacjent nie jest w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19, być może będzie musiał:
o

Poddać się kwarantannie do dnia operacji. Oznacza to, że należy unikać przebywania w
otoczeniu innych osób. Ogranicza to ryzyko narażenia na COVID-19.

o

Należy przebywać w oddzielnym pomieszczeniu i korzystać z osobnej łazienki, jeśli to
możliwe. Należy poprosić członka rodziny lub przyjaciela o przynoszenie zakupów
spożywczych, leków lub innych przedmiotów.

o

Należy nosić osłonę twarzy z materiału, jeśli konieczne jest przebywanie w otoczeniu
innych osób. Należy zachować dystans społeczny i pozostawać w odległości co najmniej
1,8 metra (6 stóp) od innych osób.

•

Często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po kaszlnięciu lub
kichnięciu. Jeżeli mydło i woda nie są dostępne, można użyć środków dezynfekujących do rąk na
bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%. Wcierać środek dezynfekcyjny w dłonie przez co
najmniej 20 sekund.

•

Sprawdzić objawy i skontaktować się z lekarzem, jeśli występuje gorączka 38°C (100,4°F) lub
wyższa, dreszcze, kaszel.

•

Być elastycznym. Może być wymagana zmiana daty operacji lub zabiegu. Najważniejsze to
upewnić się, że pacjent jest bezpieczny, a szpital jest w stanie zadbać o niego w bezpieczny
sposób.

Data operacji lub zabiegu może być inna. Pacjent może:
•

Mieć zmierzoną temperaturę po przybyciu na miejsce po raz pierwszy. Mogą mu zostać zadane
pytania dotyczące szczepień lub wszelkich objawów. To badanie przesiewowe pomaga
personelowi dowiedzieć się, czy pacjent jest zdrowy i czy można u niego wykonać operację lub
zabieg.

•

Otrzymać maskę do założenia. Może również zauważyć, że personel nosi maski, nie tylko na sali
operacyjnej.

•

Być zmuszony, aby przyjechać samemu lub z bardzo ograniczoną liczbą osób. Koniecznie jest
zabranie ze sobą numeru telefonu osoby kontaktowej.

•

Być poproszony o korzystanie z urządzeń, takich jak telefon lub komputer w celu pozostania w
kontakcie z rodziną i przyjaciółmi.

•

Odbyć operację lub zabieg w innym terminie, jeśli zachoruje lub uzyska dodatni wynik testu w
kierunku COVID-19.

Po operacji lub zabiegu pacjent może:
•

Oczekiwać, że personel pozostanie w kontakcie z osobą kontaktową. Może to uczynić osobiście,
telefonicznie lub w inny sposób.

•

Wrócić do domu lub pozostać w szpitalu, w zależności od tego, jaki zabieg został
przeprowadzony.

•

Dowiedzieć się, jak powinien dbać o siebie w domu. W razie potrzeby personel sprawdzi to
również z osobą kontaktową pacjenta.

•

Odbywać teleporady, osobiste wizyty u lekarza lub oba rodzaje wizyt.

Informacje dla konsumentów, zastosowanie i wyłączenie odpowiedzialności:
Niniejszych informacji nie należy traktować jako specjalistycznej porady medycznej ani zastępować nimi
informacji otrzymanych od pracownika służby zdrowia. Są one jedynie krótkim podsumowaniem
ogólnych informacji. Podsumowanie to NIE zawiera wszystkich informacji na temat dolegliwości, chorób,
urazów, badań, zabiegów, leczenia, terapii, instrukcji udzielanych przy wypisie ze szpitala ani wyborów
związanych ze stylem życia, które mogą dotyczyć danego pacjenta. W celu uzyskania kompletnych
informacji na temat zdrowia i możliwości leczenia należy skontaktować się z pracownikiem służby
zdrowia. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących
przyjmowania lub odrzucania porad, wskazań lub zaleceń pracownika służby zdrowia. Jedynie pracownik
służby zdrowia posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wymagane do udzielania porad
odpowiednich dla danego pacjenta. https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectivenessterms
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