Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie
W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, w chwili obecnej, odwiedziny pacjentów
hospitalizowanych w MSSW są wstrzymane.


Informacji o stanie zdrowia udziela telefonicznie lekarz prowadzący/lekarz dyżurny w godzinach
swojej pracy.



zachęcamy pacjentów i bliskich do wzajemnej komunikacji telefonicznej lub przy zastosowaniu
komunikatora internetowego

Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odwiedzin. Dotyczy to
następujących przesłanek :
o

stanu terminalnego

o

stanu zagrożenia życia

o

silnej potrzeby emocjonalnej

Prosimy pamiętać, że wstrzymanie odwiedzin wynika z konieczności stworzenia warunków
bezpiecznej hospitalizacji osobom podatnym na ciężki przebieg zakażenia. W przypadku gdy nie są
przestrzegane szpitalne zasady odwiedzin istnieje ryzyko potencjalnej transmisji wirusa ( nawet od
osób bez objawów). Apelujemy o odpowiedzialność.



odwiedziny odbywają się po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym lub lekarzem
dyżurnym oddziału, po akceptacji kierownika oddziału (numery telefonów poniżej).



osoby odwiedzające wchodzą na teren Szpitala przez wejście główne (punkt kontrolny), osoby z
objawami infekcji lub w przypadku kontaktu z zakażonym SARS-CoV-2 nie mogą wchodzić na
teren Szpitala



odwiedzający są wpuszczani do oddziału pojedynczo, po umówieniu telefonicznym, pod
warunkiem spełnienia poniższych wymogów



odwiedzający jest zobowiązany do:
o

zakładania maski zakrywającej usta i nos np. zwykłej medycznej

o

przeprowadzenia dezynfekcji rąk zaraz po wejściu na teren szpitala przed i po kontakcie z
osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze szpitala



o

utrzymywanie dystansu socjalnego (2 metry)

o

ograniczenia poruszania na terenie Szpitala

o

pozostawanie w kontakcie jedynie z osobą odwiedzaną

o

czas odwiedzin nie powinien być dłuższy niż 15 min

o

jeżeli osoba odwiedzana nie może założyć maski to odległość od jej twarzy powinna być
nie mniejsza niż 2 m

o

w przypadku sali wieloosobowej, jednoczasowo może przebywać na niej jeden
odwiedzający

o

obowiązuje zakaz przynoszenia jedzenia oraz rzeczy osobistych, które nie mieszczą się w
szafkach chorego

w przypadku pacjentów w stanie terminalnym z wykluczeniem podejrzenia/rozpoznania
COVID-19 można dopuścić bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą bez ograniczeń
zachowania dystansu, z możliwością ściągnięcia maski i jej ponowne założenie po odejściu od
łóżka przy założeniu że pacjent jest izolowany

Zalecenia w oparciu o:
CDC: Management of Visitors to Healthcare Facilities in the Context of COVID-19: Non-US Healthcare
Settings : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/non-us-settings/hcf-visitors.html

Numery telefonów do oddziałów szpitalnych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
w celu komunikowania się w sprawie odwiedzin.

Nazwa oddziału
Oddział Okulistyczny

sekretariat
22 47 35 389

pokój lekarza dyżurnego
22 47 35 345

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
22 47 35 283

22 47 35 316

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
Onkologicznej
Oddział Ginekologiczno- Położniczy
Oddział Neonatologiczny
Oddział Otolaryngologiczny

22 47 35 321
22 47 35 335
22 47 35 335
22 47 35 464

22 47 35 325
22 47 35 334
22 47 35 418
22 47 35 308

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

22 47 35 312

22 47 35 318

22 47 35 150

str. A 22 47 35 351
str.B 22 47 35432

Oddział Neurologiczny

Oddział I Wewnętrzny
Oddział Nefrologiczny

22 47 35 311
22 47 35 234

22 47 35 417
22 47 35 251

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej 22 47 35 171

22 47 35 367

Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
22 47 35 313
Pododdział Gastroenterologii
22 47 35 342
Oddział Dermatologii Dorosłych
22 47 35 292

22 47 35 319
22 47 35 184
22 47 35 329

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

22 47 35 297

22 47 35 218

