IZOLATORIUM „JAN” LĄDEK-ZDRÓJ
INFORMACJA DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH
✓ Każde przyjęcie do Izolatorium wymaga wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia
i umówienia pod numerem telefonu: 660679544 – koordynator przyjęć
(preferowane godziny ustalania przyjęć: 8:00-16:00).
✓ Pobyt w Izolatorium jest realizowany na podstawie pisemnego skierowania
wystawionego przez lekarza POZ, lekarza szpitala lub państwowego inspektora
sanitarnego – dla ułatwienia przygotowano wzór skierowania – do pobrania na stronie
www.uzdrowisko-ladek.pl w zakładce „IZOLATORIUM”.
Skierowanie może być wydane pacjentowi lub przesłane na adres: izolatorium@uzdrowisko-ladek.pl
Prosimy o załączanie, w razie możliwości, kserokopii wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2.

✓ Pacjent musi być ponadto skierowany przez lekarza na izolację w systemie:
gabinet.gov.pl lub rejestrcovid.mz.gov.pl.
Kto może zostać skierowany do izolatorium?
✓

Do izolatorium przyjmowane są osoby z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2:

➢
➢
➢
➢

bezobjawowe lub skąpoobjawowe
które ze względu na możliwość zakażenia bliskich z grupy podwyższonego ryzyka (np.
osoby starsze, z obniżoną odpornością) nie powinny przebywać w miejscu zamieszkania
które z innych przyczyn nie mogą poddać się izolacji w miejscu zamieszkania
hospitalizowane z powodu COVID-19, które ze względu na poprawę stanu zdrowia, nie
wymagają już leczenia w warunkach szpitalnych.

Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. 2020r. poz. 1890) do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby,

od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na
piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:
a. z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia
przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego
lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający
opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
b. hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

Izolatorium zapewnia warunki hotelowe z dodatkowym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim,
nie jest zaś szpitalem. Dlatego: pacjent skierowany od izolatorium musi być samodzielny,
zdolny do samoopieki i samopielęgnacji (pacjent niesamodzielny może być skierowany z
opiekunem), bez objawów lub z niewielkim objawami COVID19 – ocena stanu klinicznego oraz
prawidłowości skierowania spoczywa na lekarzu kierującym.
Jeżeli osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają obecności
osoby towarzyszącej (opiekuna) pobyt tych osób w Izolatorium kończy się jednocześnie.
O zasadności pobytu osoby towarzyszącej decyduje lekarz kierujący pacjenta do Izolatorium.
Przyjęcia do izolatorium „Jan” w Lądku-Zdroju realizowane są codziennie (preferowane godziny: 9:0017:00) – telefon kontaktowy do pielęgniarki dyżurnej realizującej przyjęcie: 74-8146385.
Każda skierowana osoba ma ustaloną telefonicznie indywidualną godzinę przyjęcia.
Osoby przebywające w izolatorium mają zapewniony nadzór pielęgniarsko-lekarski i posiłki.
Koszty pobytu refunduje NFZ.
Szczegółowy przebieg i zasady odbywania izolacji dostępne są w „Regulaminie odbywania izolacji” przed przyjęciem do Izolatorium osoba skierowana podpisuje zobowiązanie do przestrzegania
regulaminu – regulamin do pobrania na stronie www.uzdrowisko-ladek.pl w zakładce „IZOLATORIUM”.
Osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium:
➢ po 10 dniach od daty uzyskania dodatniego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 – w
przypadku osoby bez objawów klinicznych
➢ po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie
wcześniej niż 13 dni od dnia wystąpienia objawów - w przypadku osoby z objawami klinicznymi.
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