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Szanowni Państwo 

PT Pacjenci

Od roku trwa pandemia wywołana wirusem SARS COV2 , który wywołuje chorobę ogólnoustrojową
COVID19  dla   wielu  osób  śmiertelną,  Do tej  pory  nie  dysponujemy skutecznymi  lekiem zwalczającym  tą
chorobę,  a   tym  samym  mamy  do  dyspozycji  jedynie  leczenie  objawowe.  W  stanie  zagrożenia  życia
spowodowanego ostrą niewydolnością oddechową  pozostaje nam wyłącznie tlenoterapia, niejednokrotnie przy
użyciu  sztucznej wentylacji ( respirator ).

Aktualnie jedynym udowodnionym sposobem  wyhamowania rozprzestrzeniania wirusa są ogólnie już
znane  zasady  zachowania,  których  przestrzeganie  jest  powszechnie  obowiązujące  -   niezależnie  od
wcześniejszego przechorowania COVID19 (ozdrowieńcy) czy  wykonanych szczepień ochronnych :

Wspomniane zasady to:
higiena – mycie i dezynfekcja rąk
maseczki zakrywające  NOS i USTA  

(po użyciu należy jednorazowe utylizować / wielokrotne wyprać (w  min. 60stC ) 
przyłbice, szaliki nie są skuteczną ochroną !!!!
dystans społeczny
wzajemne poszanowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego

W poczuciu społecznej odpowiedzialności wynikającej z zadań Przychodni i wykonywanego zawodu
przystąpiliśmy do programu szczepień ochronnych przeciw  COVID-19.

Proszę  Państwa  o  zgłaszanie  chęci  przystąpienia  do  szczepienia  ochronnego,  co  pozwoli  nam  na
sprawne przygotowanie organizacji pracy naszego zespołu. Planujemy tygodniowo zaszczepić min. 180 osób.
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centrum e Zdrowie w pierwszej kolejności będą kwalifikowani
pacjenci spełniający kryterium  wiekowe, ukończonych 70 lat. Pierwsze szczepienia odbędą się  25.styczna  lub
1.lutego  - zależnie od ogólnopolskiej dystrybucji szczepionki. Wymagana jest dobrowolna zgoda na ustalenie
terminu szczepienia lub samodzielna rejestracja w systemie Indywidualnego Konta Pacjenta, telefonicznie pod
numerem  989   lub  w  Naszej  Przychodni  (  tel.  322255879;  rejestracja  internetowa  :  www.nzozppl.pl )
Ogólnopolski System zapisów  wg CeZ powinien być aktywny od 15.stycznia.

Osoby poddające się dobrowolnie szczepieniu ochronnemu  proszone są o wypełnienie obowiązkowego
kwestionariusza  wstępnego wywiadu przesiewowego.  Następnie  zostaną   poddane kwalifikacji  medycznej  i
równoczasowo  zaszczepione pierwszą dawką szczepionki. Po podaniu szczepionki w czasie 15 min. obserwacji
zostanie przygotowana karta szczepienia oraz uzgodniony termin podania drugiej dawki – po 4 tygodniach.

Harmonogram szczepień  uwzględnia  racjonalne  wykorzystywanie  powierzonych  nam szczepionek :
pojedynczy pakiet zawiera sześć dawek, których czas podania  dla  zachowania standardów bezpieczeństwa jest
limitowany.

Zapraszamy do ogólnoświatowej akcji szczepienia ochronnego przeciw wirusowi SARS Cov2; w oparciu o
wyniki badań populacyjnych proponowane i dopuszczone szczepionki możemy uznać za  bezpieczne, dające
nadzieję  na powrót do normalnego życia.
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