Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w Gabinecie
1. Rejestracja do Gabinetu powinna się odbyć z wyprzedzeniem i z założeniem bezpiecznego
marginesu czasu umożliwiającego minimalizację kontaktu między pacjentami poprzez:
a) kontakt telefoniczny 601056138 ( jak nie odbieram proszę o SMS)
b) poprzez formularz na stronie internetowej www.dent4you.pl

2. Podczas rozmowy telefonicznej zbieram podstawowy wywiad epidemiologiczny i zdrowotny który
będzie potwierdzany przez pacjenta podpisem w trakcie wizyty.
3. Pacjenci powinni przybywać na wizytę punktualnie bez osób towarzyszących ( wyjątek stanowią
opiekunowie osób starszych, małoletnich niesamodzielnych i niepełnosprawnych).
4. Pacjentowi zaleca się wcześniejszą higienizację jamy ustnej i zakazuje spożywania pokarmów i
napojów na terenie całego Gabinetu.
5. Pacjent dzwoni do drzwi i oczekuje przed gabinetem na zaproszenie. Nie wchodzi samodzielnie do
poczekalni i gabinetu.
- Po wejściu pacjent dezynfekuje ręce zdejmuje odzież wierzchnią, myje i dezynfekuje ręce a
następnie zakłada środki ochrony osobistej dostarczone przez lekarza i jest poddawany
procedurze bezdotykowego pomiaru temperatury ciała oraz wypełnia deklarację
epidemiologiczną.
- W przypadku osoby niepełnoletniej lub wymagającej osoby towarzyszącej-zarówno pacjent jak
i osoba towarzysząca przechodzą pełną ww. procedurę.
- W przypadku braku pozytywnego wywiadu epidemiologicznego należy rozważyć odroczenie
wizyty o 14 dni. Pacjenci pierwszorazowi wypełniają również kwestionariusz zdrowia i
dokumenty RODO.
6. W poczekalni może być tylko jeden pacjent.
- Na terenie całego Gabinetu Pacjent powinien do niezbędnego minimum ograniczyć wszelkie
poruszanie się i starać się unikać dotykania jego wyposażenia(klamek mebli ścian) .
- Pacjent w samym gabinecie stomatologicznym ma zakaz dotykania czegokolwiek bez zgody
lekarza oraz mówienia bez zaopatrzenia twarzy w maskę zakrywającą nos i usta.
- Podczas wizyty pacjent ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń personelu.
Wizyta rozpoczyna się od 30sec.płukania jamy ustnej preparatem dezynfekującym.
7. Ze względu na specyfikę gabinetu stomatologicznego,każdy pacjent traktowany jest z taką
ostrożnością jak potencjalny nosiciel dlatego w gabinecie obowiązują następujące
zabezpieczenia:
- wymiana odzieży personelu medycznego po każdej wykonanej procedurze leczniczej;
- dezynfekcja pracowników Gabinetu po każdej wizycie ;
- niemożność poruszania się po klinice osób spoza personelu bez nadzoru;
- niedopuszczalność przebywania w Gabinecie jakichkolwiek osób poza personelem niezbędnym
do zapewnienia pracy Gabinetu i pacjentami w trakcie oraz bezpośrednio przed i po wykonaniu
procedury leczniczej;
- dezynfekcja i oczyszczenie chemiczne i fizyczne oraz wietrzenie połączone z przerwą w pracy
gabinetu po każdej wizycie pacjenta;
- dezynfekcja gabinetu i reszty pomieszczeń wykonywana jest przy pomocy preparatów
certyfikowanych na usuwanie zagrożenia bakteryjnego i wirusowego oraz grzybiczego ;
- stosujemy preparaty: Skinnmam Soft
Virusolve +
Incides N lub Cavi Wipes husteczki
Vellox spray lub Prosept
8. Zalecana jest płatność za usługę kartą bankomatową lub przelewem BLIK na numer telefonu
601056138.
9. Po zakończonej wizycie Pacjent opuszcza gabinet ubiera się i pozostawiając zużyte środki ochronne
w stosownym koszu na odpady i opuszcza poczekalnie dezynfekując wcześniej ręce.
Powyższe procedury wprowadzone są w trosce o Państwa Bezpieczeństwo
Przepraszam za niedogodności dziękuje za zrozumienie
lek.dent Beata Morawska-Jankowska

