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Zlnz4nzENIE DyRnxronł MnnyCZNEGo Nn 01/2021
zdnia

19 kwietnia 2021 r.

w sprawie ograniczenia z korzystania z niektórych praw pacjenta w podmiocie leczniczym

CM Babka Medica sp. z o.o. (poprzednio: Babka Medica sp.

z o.o.

sp. k.)

w związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj.

Dz. |J. z Ż0Ż0 r., poz' 849 zę zm'), art. Ż3 ust. 1 ustawy

z

dnia 15 kwietnia 20Il r. o działalności

leczniczej (tj. Dz' |J. zŻ0Ż0 f.) poz. Ż95 ze zm'), tozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października
Ż0Ż0 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,,nakazów
stanu epidemii (Dz. U. Poz. 1758),

i zakazów w związku z wystąpieniem

w związkuz$ 46 ust' 3 pkt 9 regulaminu organizacyjnego podmiotu

|eczniczego Babka Medica sp. Z o.o. sp.k. zarządza się, co następuje:

s1
1. Pacjent, zamierzający skorzystać ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez podmiot |eczniczy

CM Babka Medica

Sp. Z o.o. (dalej:

BM), zobowiązany jest do wypełnienia ankiety epidemiologicznej

dostępnej pod adresem: https://babkamedica.pl/
poprzedzającym termin zaplanowanej

i

przesłania jej na adres: info@babkamedica.pl w dniu

wiryĘ do godz. l8.00.

2. W sytuacji, w której wypełnienie i przesłanie ankiety epidemiologicznej w sposób określony w ust.

1

nie zostało wykonane, pacjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety epidemiologicznej w trakcie
rej estracj

i na wizytę i przekazania

j

ej osobie z recepcj i.

3. odmowa wypełnienia |ub przekazania ankiety epidemiologicznej w sposób określony w ust. 1 lub ust.
2 uniemożliwia pacjentowi skorzystanie ze świadczeńzdrowotnych oferowanych przez

BM.

$2
l. Pacjent zobowiązany jest stosować się do instrukcji personelu BM dotyczących kwestii sanitarnych
oraz przemieszczania się pacjentów w obrębie placówki'

ss

1' Pacjent zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieĘ lub jej części,maski,
maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego podczas całego pobytu w placówce, z wyjątkiem sytuacji, w
której lekarz zaleca pacjentowi zdjęcie maseczki do badania'

2. Pacjent, którego stan zdrowia uniemozliwia zakrywanię nosa

i

ust za pomocą maski ochronnej,

zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust za pomocą przyłbicy podczas całego pobytu w placówce. W

przypadku braku własnej przyłbicy pacjent może vrypoĘczyć, ją w recepcji placówki.

3. odmowa zakrywania ust i nosa w sposób określony w ust. 1 lub ust. 2 unięmożliwia pacjentowi
skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych oferowanych przez BM.
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1.

Pacjent zobowiązany jest do dezynfekcji rąkprzy każdorazowym wejściui opuszczeniu placówki.

2. Dezynfekcja rąk odbywa się przy uzyciu preparatu udostępnionego przez BM przy wejściu do
placówki lub za pomocą środków własnych pacjenta.

3. odmowa dezynfekcji rąk uniemożliwia pacjentowi

skorzystanie

ze świadczeń zdrowotnych

oferowanych przez BM.

ss
l. Pacjent zobowiązany jest umożliwić personelowi BM zmlerzenie temperatury ciała.
Ż. Pacjent, którego temperatura ciała przekracza 37,5 st. C, zobowiązany jest do odwołania wizyty lub

zmianyjej terminu.

3' odmowa

zgody na pomiar temperatury uniemozliwia pacjentowi skorzystanie ze świadczeń

zdrowotnych oferowanych przez BM.

s6
W celu ograniczenia ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2 pacjenci korzystają ze świadczen
zdrowotnych oferowanych przez BM pojedynczo.
1.

2' Pacjent, którego więk lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne odbycie wizyĘ, w szczególności
dzieci i osoby niesamodzielne, uprawnionyjest odbycia wizyty z jednąosobą bliską'

s7
7

' Zarządzenie wchodzi w życie z dniem udostępnienia na stronie internetowej BM i wywieszenia w

przychodni.

Ż' Z dniem wejścia w

{cie

niniejszego Zarządzenia Dyrektora Medycznego przestaje obowiązywać

Zarządzenie Dyrektora Medycznego nr 0Ż12020 z dnia
korzystania

Żl października2020 r. w sprawie

ograniczenia

z niektórych praw pacjenta w podmiocie leczniczym Babka Medica sp. z o.o' sp.

zw iązku z zagr oŻeniem ep i dem icznym SA RS -C

o
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