
Informacje dla pacjentów po przeszczepieniu wątroby, pozostających pod stałą 

opieką Ośrodka Transplantacji Wątroby w Bydgoszczy. 

 

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z epidemią 

koronawirusa, od 16.03.2020 do odwołania następują zmiany organizacyjne opieki 

ambulatoryjnej w Poradni Transplantacji Wątroby, które są zgodne z rozporządzeniami 

Dyrektora Naczelnego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 

Wszystkie one mają na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz ciągłości opieki 

medycznej. 

Chcemy zapewnić, że wszyscy Państwo będziecie mieli zapewniona opiekę w poradni i 

szpitalu, gwarantującą Wasze bezpieczeństwo, ocenę funkcji przeszczepionej wątroby, 

pewny dostęp do recept i zaopatrzenia w leki immunosupresyjne. 

Opieka medyczna w tym szczególnym okresie będzie polegać na: 

1. Wizyty w Poradni będą się odbywać w formie telefonicznej (lekarz dzwoni do Pacjenta) w 

wyznaczonym wcześniej terminie i o wyznaczonej godzinie, które to dane są Państwu znane 

z poprzednich wizyt. 

2. Podczas wizyty wystawimy e-receptę, którą będzie można realizować we wszystkich 

aptekach jak dotychczas. 

3. W przypadku zaistniałej konieczności gwarantujemy wystawienie e-zwolnienia 

lekarskiego 

4. Pacjenci we wczesnym okresie po przeszczepieniu będą indywidualnie wzywani na 

kontrolę do ośrodka, gdzie będą mieli przeprowadzone rutynowe badania kontrolne. 

Wizyty te przebiegną z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 

O zasadach poruszania się po budynku szpitalnym poinstruujemy Państwa telefonicznie 

przed planowaną wizytą. 

Zalecamy: 

 pozostanie w domu, 

 pracę zdalną, 

 unikanie kontaktów międzyludzkich poza najbliższą rodziną, 



 w przypadku konieczności wyjścia z domu zalecamy zakrycie nosa i ust chustką 

(szalikiem), a po powrocie do domu upranie wykorzystanych elementów 

ochronnych, 

 częste mycie i dezynfekcję rąk oraz klamek, blatów, podłóg, 

 intensywniejsze niż zwykle dbanie o higienę osobistą (częste pranie garderoby 

osobistej), 

 spacery w dni słoneczne na otwartej przestrzeni, bez skupisk ludzkich (parki, lasy, 

pola). 

 

W przypadku infekcji górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, gorączka, duszność) 

proponujemy pierwszy kontakt telefoniczny z lekarzem POZ, w razie wątpliwości kontakt 

telefoniczny z naszym ośrodkiem transplantacyjnym. 

 

Wszystkie inne zalecenia są takie same jak dla całej populacji ogólnej. 

Prosimy o przestrzeganie zaleceń i respektowanie rozporządzeń prawnych. 
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