Szczepienia

przeciwko COVID-19
w Centrum Medycznym MEDYK

Bezpieczeństwo
i kompleksowość

Informacje ogólne
Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.
Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie:
pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę),
pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków
pomocy społecznej,
personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych,
w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
Kolejna grupa objęta szczepieniem to:
pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo
-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego
pobytu,
osoby powyżej 80. roku życia w kolejności od najstarszych,
służby mundurowe, w tym wojsko,
nauczyciele.

Jakie korzyści wynikają
z zaszczepienia się?

Osoby zaszczepione nie zakażają innych i same
nabywają odporność na koronawirusa.
To możliwość długo oczekiwanego powrotu
do normalności, otwarcia placówek kulturalnych,
siłowni i basenów, odmrożenie gospodarki.

Jak się zgłosić na szczepienie:
E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych, zawodowych,
itd. będzie generowane automatycznie i ważne jest 60 dni. Lekarze będą też mogli
wystawić pacjentowi indywidualne e-skierowanie (np. gdy ktoś nie ma PESEL
lub nie mógł się zaszczepić w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

Na szczepienie można umawiać się
telefonicznie w Centrum Medycznym MEDYK

tel. 517 194 743

Jak wygląda szczepienie?
Szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny.
Podawane są dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 21 dni
(dotyczy szczepionki COMIRNATY, szczepienie szczepionką MODERNA
odbywa się po 28 dniach od pierwszej dawki). Nie ma możliwości, by druga
dawka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż ta, która została
podana w pierwszej dawce.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej.
Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej
7 dni od otrzymania drugiej dawki.
Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym.
Przed szczepieniem pacjent otrzyma kwestionariusz do wypełnienia.
Nie ma zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.
Należy zgłosić się i omówić z personelem szczepiącym, jeżeli pacjent:
miał ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek
szczepieniu
zemdlał po zastrzyku
choruje na cokolwiek w tej chwili
ma problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki
przeciwzakrzepowe;
ma osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie
wirusem HIV
przyjmuje leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki
immunosupresyjne.
Należy powiedzieć personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które planuje pacjent stosować oraz
o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.
Nie zostanie zaszczepiony, pacjent, który ma ciężką chorobę przebiegającą
z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji i/lub niewielkiej
gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.
Szczepienie przeciw COVID-19 jest możliwe u osób, u których minęło 4 tygodnie
od ostatniego pozytywnego testu genetycznego lub antygenowego w kierunku
wirusa SARS-CoV-2
Po podaniu szczepionki pacjent zostanie pod obserwacją przez co najmniej
15 minut z możliwością wydłużenia, jeżeli będą takie wskazania.

Więcej informacji na stronie rządowej

www.gov.pl/koronawirus

Dlaczego warto szczepić się w CM MEDYK?

Możesz sprawdzić, czy chorujesz

Udogodnienia
podczas szczepień

Bezpośrednio przed szczepieniem jest możliwość sprawdzenia,
czy nie jesteśmy aktualnie zakażeni Sars-CoV-2. Proponujemy wykonanie
testu antygenowego:
szybki 10 minutowy test (wymaz) na obecność koronawirusa
– w celu identyﬁkacji osób w fazie jeszcze bezobjawowego wylęgania się
/zakażania COVID-19 .
W przypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego – Pacjent będzie
odizolowany od pozostałych osób.
Po otrzymaniu wyniku negatywnego na testy COVID19 pacjent zostanie
objęty badaniem kwaliﬁkacyjnym przez lekarza

Możesz sprawdzić, czy masz przeciwciała
Możliwość wykonania szybkiego testu jakościowego na przeciwciała IgG, IgM
w celu weryﬁkacji czy nasz organizm wytworzył przeciwciała odpornościowe.
Jeżeli dana osoba będzie posiadać przeciwciała IgG stwierdzone z kropli krwi
z palca, oznacza to, ze jest ozdrowieńcem. Może bez obaw się zaszczepić.
Po wykonaniu badania metodą ilościową na obecność przeciwciał
koronawirusa – można zostać dawcą osocza.

Wykonamy Ci dodatkowe badania z krwi i moczu.
Możesz wykonać badania z krwi (morfologia, kreatynina, glikemia) i moczu.
Wyniki badań wraz z konsultacją lekarską będą przekazane
podczas szczepienia drugą dawką (w miarę możliwości czasowych i ﬁnansowych).

Proﬁlaktyka to podstawa!
Wszyscy pacjenci oczekujący na szczepienie otrzymają również specjalnie
opracowaną, ankietę onkologiczno - kardiologiczną. Nowotwory i inne choroby
nie poczekają na koniec pandemii. Zależy nam, aby zatroszczyć się o pacjentów
mając na względzie inne zagrożenia. Dzięki ankiecie będziemy w stanie
skierować pacjentów na odpowiednie badania diagnostyczne.

Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie,
zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieją na powrót
do normalności. Wdrożenie masowych szczepień, przy wysokim procencie osób
zaszczepionych, spowoduje powrót do pełnej funkcjonalności całego społeczeństwa.

Proces szczepień
Strategia służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie
bezpiecznych i skutecznych szczepień dla mieszkańców Państwa Gmin.
Obejmuje nie tylko zapewnienie odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję,
ale także monitoring stanu zdrowia poprzez możliwość wykonania testów COVID19
przed zaszczepieniem oraz wykonaniem bezpłatnego pakietu badań
laboratoryjnych (morfologia, glukoza, kreatynina).

Bezpieczeństwo w miejscu wykonywania szczepień
Szczepienia będą przeprowadzane z zachowaniem obowiązujących
zasad organizacji szczepień w czasie stanu pandemii.
Zostaną wyznaczone odpowiednio odstępy w poczekalni dla pacjentów
wykonujących testy.
W celu ograniczenia zakażeń wśród personelu medycznego i pacjentów
zostaną wykorzystane dobrze wentylowane obiekty dużo-powierzchniowe.
Zostaną zastosowane nowoczesne, wydajne urządzenia do dezynfekcji
chemicznej i mechanicznej.
Nad przebiegiem bezpieczeństwa oraz ograniczenia ryzyka zakażenia
się koronawirusem będzie czuwać odpowiednio przeszkolony personel
medyczny CM MEDYK.

Umów się na szczepienie: tel. 517 194 743
www.medyk.rzeszow.pl
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