Bezpieczna opieka, której potrzebujesz

Szczepienia dla dorosłych – bieżące informacje, 27 kwietnia 2020r.
Informujemy o zasadach wykonywania szczepień ochronnych dla dorosłych w Placówkach Grupy LUX
MED w zakresie: medycyny pracy, szczepień poekspozycyjnych, szczepień przewidzianych dla kobiet
w ciąży oraz szczepień przeciwko: grypie, pneumokokom i kleszczowemu zapaleniu mózgu.
SPOSÓB UMAWIANIA SZCZEPIEŃ
W pierwszym kroku należy umówić poradę telemedyczną – „Telemedyczna porada Internistyczna”,
podczas której lekarz przeprowadzi wstępny wywiad medyczny i wystawi skierowanie ze znacznikiem
cito „Kwalifikacja - do szczepienia dorośli” lub „Kwalifikacja do szczepienia MP – kontynuacja”.
W drugim kroku należy umówić termin konsultacji „Kwalifikacja - do szczepienia dorośli”.
Poradę telemedyczną, poprzedzającą szczepienie, oraz termin konsultacji w placówce można umówić
za pośrednictwem Portalu Pacjenta (rezerwacja.luxmed.pl) lub poprzez Infolinię LUX MED 22 33 22 888.
REALIZUJEMY SZCZEPIENIA Z ZAKRESU:






Medycyny pracy,
Szczepień poekspozycyjnych,
Dla kobiet w ciąży,
Przeciwko grypie,
Przeciwko pneumokokom i kleszczowemu zapaleniu mózgu.

POSTĘPOWANIE PRZED SZCZEPIENIEM



Pracownik Medyczny ma obowiązek sprawdzenia stanu dostępności szczepionki w lokalizacji,
do której Pacjent jest umawiany.
Najpóźniej 24 godziny przed szczepieniem personel medyczny placówki (lekarz lub pielęgniarka)
kontaktuje się z Pacjentem przeprowadzając wywiad medyczny, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stan zdrowia Pacjenta oraz najbliższych członków rodziny. W trakcie rozmowy
udzielane są również informacje dotyczące przygotowania do konsultacji, konieczności zabrania
wymaganych dokumentów. Potwierdzona zostaje także dostępność szczepionki.

1

BEZPIECZEŃŚTWO SZCZEPIEŃ





Wejście na teren placówki poprzedzane jest triażem czyli wstępnym wywiadem medycznym.
Do placówki należy przyjść bez osób towarzyszących (chyba, że Pacjent jest osobą
niepełnosprawną lub wymaga pomocy osoby towarzyszącej).
Podczas konsultacji w placówce ponownie oceniany jest stan zdrowia Pacjenta.
Podczas konsultacji w placówce lekarz stosuje środki ochrony indywidualnej.

SCZEPIENIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ JEŻELI:



Nie stwierdzono epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia koronawirusem zarówno
u Pacjenta lub innych domowników.
Zarówno Pacjent a także domownicy nie mają objawów infekcji (gorączka, kaszel, duszność,
biegunka), które mogłyby wskazywać na zakażenie koronawirusem.

NALEŻY ODROCZYĆ SZCZEPENIE, JEŻELI W DOMU ZNAJDUJE SIĘ OSOBA:




Z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie.
Poddana kwarantannie.
Poddana izolacji w warunkach domowych.
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