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Świadczeniodawcy
wszyscy

Szanowni Państwo
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym
tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie
COVID-19.
Od 6 miesięcy wszyscy żyjemy w nowej rzeczywistości społecznej. Na nowo definiujemy
„starą” higienę, przypominamy sobie dawno zapomniane zasady bezpieczeństwa w miejscach
publicznych. Dezynfekujemy otoczenie w wymiarze nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Nikt
z nas nie wie, jak długo przyjdzie nam żyć w aktywnej obecności koronowirusa. Wiemy
natomiast, że potrzebujemy świadomej i skutecznej troski o siebie nawzajem.
W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomagają zaproszeni do współpracy
przy tworzeniu cyklu 10 filmów eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na najbardziej nurtujące
pacjentów pytania. Ważne, by cenne informacje m.in. jak w bezpieczny sposób korzystać ze
świadczeń opieki zdrowotnej czy dlaczego ważne jest, by nie zaniedbywać badań
profilaktycznych w czasie epidemii dotarły do jak największego grona odbiorców zwłaszcza
pacjentów i ich rodzin.
Jesteście Państwo ważnym partnerem w rozwoju świadomości społeczeństwa
o bezpiecznym i odpowiedzialnym życiu w nowej rzeczywistości. W związku z powyższym
zwracam się z prośbą o pomoc w propagowaniu wspomnianego cyklu filmów „Bezpieczni
w czasie epidemii” na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych oraz
w poczekalniach dla pacjentów i ich rodzin. Wszystkie filmy są z napisami dla osób
niesłyszących. Mogą być również wyświetlane na monitorach w salach obsługi pacjentów. Cykl
filmów dostępny jest od 2 września na kanale Akademia NFZ na You Tube https://tiny.pl/7j5tr .
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Poniżej przedstawiamy listę wszystkich odcinków:
1.

Wiedza oparta na faktach (jak weryfikować informacje na temat koronawirusa)

2.

Higiena i bezpieczeństwo

3.

Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?

4.

Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?

5.

Jak korzystać z opieki szpitalnej?

6.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

7.

Żywienie ma znaczenie!

8.

Podróże bez ryzyka

9.

Praca w nowej rzeczywistości

10.

Nasza odpowiedzialność

W załączeniu przekazuję również plakat informacyjny. Zachęcamy do wydruku
i umieszczenia go w Państwa gabinetach i poczekalniach.

Z poważaniem,
Marta Pawłowska
Dyrektor
Biuro Profilaktyki Zdrowotnej
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