Szanowni Państwo,
Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jest niezwykle trudna zarówno dla pacjentów, jak i
medyków. Pomimo to Centrum Zdrowia SALUS przy ul. Zielonej w Słupsku PRACUJE,
choć na nieco zmienionych zasadach:
1. CZYNNE SĄ PRAWIE WSZYSTKIE PORADNIE I PRACOWNIE, ALE W
OGRANICZONYCH SKŁADACH OSOBOWYCH (część lekarzy jest nieobecna –
patrz informacja u dołu strony) – staramy się utrzymać dostęp do pomocy
medycznej osobom, które tego najbardziej potrzebują.
2. W PORADNIACH PRZYJMUJEMY TYLKO PACJENTÓW, KTÓRYCH WIZYTY ZE
WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODROCZONE (pacjenci
onkologiczni, przypadki pilne, konieczne kontrole po leczeniu zabiegowym, inne
sytuacje wskazane przez lekarza) – spróbujmy dla wspólnego dobra ograniczyć
niepotrzebne ryzyko i wszystkie wizyty, które mogą poczekać odłóżmy na
później. Bardzo prosimy o informowanie nas o rezygnacji z wizyt telefonicznie
(848 9000) lub mailowo (rejestracja@salus.com.pl). Bardzo ułatwi nam to pracę.
Dziękujemy!
3. BADANIA DIAGNOSTYCZNE (MR, TK, RTG) WYKONYWANE SĄ ZGODNIE Z
UMÓWIONYMI TERMINAMI - z zastosowaniem większych odstępów czasowych
pomiędzy pacjentami, wzmożoną dezynfekcją pomieszczeń i sprzętu – prosimy o
zachowanie większych odstępów w poczekalni i nie zgłaszanie się osób z
infekcjami. Bardzo prosimy o informowanie nas o rezygnacji z wizyt telefonicznie
(848 9000) lub mailowo (rejestracja@salus.com.pl). Bardzo ułatwi nam to pracę.
Dziękujemy!
4. Poradnia Medycyny Pracy działa też w ograniczonym zakresie – przyjmujemy
wyłącznie osoby, które potwierdziły wizytę w poradni – osoby nieumówione
zamiast przyjścia do przychodni prosimy o kontakt z naszą poradnią (848 90 48)
lub kadrami Państwa zakładu pracy. Dziękujemy!
5. NIE SĄ PRZYJMOWANI PACJENCI Z GRUPY RYZYKA ZWIĄZANEGO Z
KORONAWIRUSEM (którzy ostatnio wrócili z zagranicy, mieli kontakt z osobą
zakażoną lub mają objawy koronawirusa) – chyba wszyscy wiemy w czym rzecz...
6. NIE SĄ PRZYJMOWANI PACJENCI Z JAKĄKOLWIEK INNĄ CZYNNĄ INFEKCJĄ typu
katar, przeziębienie, itp. – prosimy o telefoniczny kontakt z przychodnią POZ lub
lekarzem internistą – pamiętajmy, że nie tylko koronawirus może wywołać
chorobę. W sytuacji, gdy część pracowników medycznych już jest nieobecna w
pracy, spróbujmy tym, co jeszcze pracują zapewnić jak najdłużej możliwość
pomocy pacjentom.

7. W najbliższych dniach Poradnia Internistyczna SALUS przy ul. Zielonej uruchomi
dla pacjentów usługę teleporady – wszystkich chorób pewnie nie wyleczymy, ale
spróbujemy w bezpieczny sposób pomóc tym, którzy czekać zbyt długo nie
mogą.
W bieżącym tygodniu anulowane zostały wizyty do następujących lekarzy:
Szymon Dudzik, Marek Haczkowski, Grażyna Horbatowicz-Kaufman, Józef Jasonek,
Adam Karczewski, Marta Klasa-Surma, Barbara Kiersnowska-Wycinka, Justyna KuchtaMusiałek, Adam Lewiński, Robert Masełkowski, Dariusz Skocki, Karolina SzpakowskaŻurawska, Karolina Winnik.
O przywróceniu wizyt lub ewentualnej absencji kolejnych lekarzy będziemy
informować Państwa na naszej stronie www i FB.
Bardzo dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie! Czynimy co w naszej mocy, by złagodzić
skutki tej wyjątkowej i trudnej dla wszystkich sytuacji. O wszelkich zmianach w organizacji pracy
będziemy informować Państwa na bieżąco.

