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Wstrzymane przyj?cia do Kliniki Radioterapii ?CO z powodu koronawirusa [1]
W zwi?zku z wyst?pieniem potwierdzonych zaka?e? SARS-CoV-2 u pacjentów oraz personelu medycznego Kliniki
Radioterapii ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii od dnia 22.10.2020 zosta?y wstrzymane do odwo?ania przyj?cia
nowych pacjentów do leczenia stacjonarnego w Klinice Radioterapii oraz wizyty w poradni radioterapii (udzielane
b?d? teleporady pacjentom wymagaj?cym kontroli po leczeniu). Realizowane natomiast jest leczenie radioterapi? w
trybie ambulatoryjnym oraz leczenie pacjentów le??cych w klinice i niezaka?onych SARS-CoV-2. Pozosta?e
kliniki, dzia?y i zak?ady oraz call – center ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii pracuj? w trybie
normalnym.
W Klinice Radioterapii wdro?ono procedury bezpiecze?stwa epidemiologicznego zgodnie z zaleceniami Zespo?u
Kontroli Zaka?e? ?CO, zosta?a przeprowadzona dezynfekcja, powiadomione zosta?y s?u?by sanitarne. Zaka?eni
koronawirusem pracownicy (8) zostali skierowani na izolacj? domow?. Zaka?eni pacjenci (18) pozostaj? pod opiek?
Kliniki Radioterapii w dora?nie wydzielonym oddziale covidowym, jeden pacjent zosta? przekazany do szpitala
MSWiA. Jak informuje dr Jacek Sadowski – kierownik Kliniki Radioterapii, stan pacjentów jest dobry, zaka?enie
przebiega bezobjawowo. U pracowników i pacjentów kliniki s? sukcesywnie wykonywane testy molekularne w
kierunku wirusa SARS-CoV-2
Poniewa? od dnia 19.10 wstrzymane s? równie? przyj?cia do leczenia stacjonarnego w Dziale Brachyterapii i
Hipertermii ?CO (z powodu potwierdzenia zaka?enia koronawirusem w?ród personelu medycznego dzia?u),
pacjenci wymagaj?cy pilnie leczenia w zakresie brachyterapii, teleradioterapii i radiochemioterapii b?d? kierowani
do Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sk?odowskiej – Curie PIB w Warszawie, Oddzia?u NIO w Gliwicach,
Oddzia?u NIO w Krakowie, Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w ?odzi, Szpitala w Brzozowie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie lub innych podmiotów na
terenie kraju, posiadaj?cych umow? z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Przypominamy wszystkim o obowi?zku zas?aniania nosa i ust maseczkami w przestrzeni i budynkach u?yteczno?ci
publicznej (sklepy, placówki ochrony zdrowia, urz?dy, placówki kultury, ko?cio?y) a tak?e w transporcie publicznym
oraz o cz?stym myciu lub dezynfekowaniu r?k i utrzymywaniu dystansu 2 m od innych osób.
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