Zasady ogólne w programie „NIE nowotworom u dzieci”
1. Do Ambulansu mogą zostać przyjęte tylko osoby, które w ciągu 2 tygodni
poprzedzających termin badania nie miały świadomego kontaktu z jakimikolwiek chorobami
zakaźnymi oraz posiadają ważny certyfikat szczepienia przeciw Covid-19, dokument
poświadczający status ozdrowieńca lub negatywny wynik testu nie starszy niż 48 h.
2. Na badania nie mogą być przyjmowane osoby chore na choroby zakaźne lub po
kontakcie z tymi chorobami (w okresie wylęgania). Wyjątki można poczynić po otrzymaniu
zgody od lekarza w Ambulansie.
3. Każdy Opiekun dziecka wchodzący do Ambulansu wypełnia wywiad epidemiologiczny
dotyczący stanu zdrowia i zgodę na badania Pacjenta.
4. Zgodnie z zasadami Programu, badaniami objęte są dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6
roku życia.
5. Przebywającemu w Ambulansie Pacjentowi zawsze towarzyszy Opiekun dziecka.
6. Podczas badania przy Pacjencie może przebywać tylko jeden Opiekun.
7. Stopień zamożności, wiek, narodowość czy wyznanie rodziców/opiekunów Pacjenta nie
stanowią kryteriów przyjęcia Pacjenta na badania poza kolejnością.
8. Pacjenci i Opiekunowie przyjmowani są według listy zapisów, zgodnie z ustalonym przy
rejestracji telefonicznej terminem i godziną. W przypadku odwołania lub spóźnienia na
badanie należy bezzwłocznie poinformować o tym Opiekuna Ambulansu, tel. 790 343 003.
9. Jeśli zachodzą wyjątkowe przesłanki, by odstąpić od badania, może się tak stać po
konsultacji Opiekuna Pacjenta z lekarzem.
10. Do przebywania w Ambulansie nie mają prawa osoby dopuszczające się zachowań
agresywnych, przemocy, nadużywania alkoholu i/lub narkotyków.
11. Palenie w Ambulansie i na otaczającym go terenie jest zabronione. Dotyczy to również
papierosów elektronicznych (e-papierosów). W Ambulansie nie wolno używać żadnego
źródła ognia i dymu. Naruszający tę zasadę będą proszeni o natychmiastowe opuszczenie
Ambulansu.

Instrukcja postępowania podczas badania Pacjenta
1. Opiekun i Pacjent przychodzą na badanie w swoich maseczkach ochronnych i udają
się do sekretariatu umiejscowionego w budynku lub namiocie w bliskiej odległości
Ambulansu.
2. Wolontariusz przekazuje dokumenty do podpisania, prosi o okazanie certyfikatu
szczepienia Covid-19, statusu ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu; sprawdza
poprawność i czytelność wypełnienia Wywiadu epidemiologicznego i Zgody na badanie.
3. Wolontariusz prosi Opiekuna i Pacjenta o dezynfekcję rąk.
4. Opiekun i Pacjent stają lewym bokiem do Wolontariusza, który dokona pomiaru
temperatury. Zostaną wpuszczeni do Ambulansu, jeśli temperatura ciała będzie poniżej
37,5°C.
5. Po zakończeniu pomiaru temperatury, Wolontariusz otwiera drzwi Ambulansu
i zaprasza do środka.
6. W gabinecie czeka Lekarz i Wolontariusz, którzy zapraszają do wolnego gabinetu.
7. Opiekun przygotowuje Pacjenta do badania. Wolontariusz wpisuje na komputerze
dane dziecka, a lekarz przeprowadza wywiad medyczny.
8. Następuje badanie i opis stanu Pacjenta, który trafia do systemu medycznego.
9. Po badaniu Opiekun ubiera Pacjenta i omawia przeprowadzone badanie z Lekarzem.
10. Po badaniu Opiekun i Pacjent dezynfekują ręce, wychodzą z Ambulansu i udają się
do sekretariatu .
11. Wolontariusz drukuje wynik badania i przekazuje Opiekunowi.
12. Po badaniu Wolontariusz dezynfekuje strefy dotykowe i zgłasza gotowość do
następnego badania.

