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KÖZLEMÉNYII.
A SZENT lÁszl,Ó KÓnHÁzsAN A KoRoNAvÍRUs MIATT
BLRENDE LT VES ZÉLYH ELY ZBT KAPCSÁN
zozo. március zo. napjától visszavonásig a Szent Lászlő Kőrbárr'ban a koronaűrus
miatt elrendelt veszélyhellzet kapcsán következő szabályok, előírások utasítások
kerülnek bevezetésre a fertőzés terjedésének csökkentése, a bent fekvő betegeink
és az Intézménydolgozói egészségiállapota megóvása érdekében.
Kérjiik a lakosságot, hory a látogatási tilalmat szíveskedjenek szigorúan betartani,
illetve az alábbi kéréseketszíveskedjenek szem előtt tartani:
Kórházunk lehetőséget biztosít a hozzátartozőlmak, hogy a bent fekvő betegek részére
csomagot juttassanak el, ilieWe a betegek hazaküldjenek személyes tárryakat. A
csomagokat a portán van lehetőség hagyni hétköznap 7:oo és o8:oo óra között, valamint
délután 15:45 és 16:45 között a beteg nevének, osztályának, a kórterem számának, illetve
a hozzátartoző nevének és telefonos elérhetőségénekmegielölésével.

A betegek által hazakü]dött csomagokat adott napon a hozzátartozőnak el kel] ünnie

a

portáról, mert azok megőrzésére nincs lehetőségünk, elütel hiányában megsemmisítésre
kerülnek.

2.

Azon látogatóinkat, ellátásra érkezőket, akik lrázasak, köhögrrek vary
bármely felsőlégírti tiinettel rendelkeznek, megkérjiik, hory maradjanak

távol Intézményiinktől.
A fenti tiinetekkel sürgősségi ellátásra érkezőket kérjük, hory amennyiben
lehetőségük van, érkezzenek szájmaszkban a Jráróbeteg Szakellátás teriiletére.
3. A Járóbeteg szakellátásra, szakrendelésre érkező betegek mellett csak kiilönösen
indokolt esetben tartózkodjon kísérőa várakozás ideje alatt. A kísérőket
megkérjük, hogy az Intézmény területén ne várakozzanak.

A Járóbeteg szakellátás
tart nfitva.

a

járványüryi vészhelyzet ideje alatt 7:oo óra és 16:oo óra között

A nem
6,

sürgős, halasztható vizsgálatokon, konzultációkon csak alapos
megfontolás, mérlegelésután ve5renek részt az ellátásra érkezők.
A lejáró személyi okmányokat (pl. jogosítvány) nem szükséges megújítania
veszélyhelyzet ideje alatt, íry amennyiben ebből az okokból kifolyolag, szakorvosi

javaslat céljából keresné fel Intézményünket kérjük, ha]asszák el a látogatást.

A

receptek

az Elektronikus

EgészségüryiSzolgáltatási Téren keresztül (EESZT,

https: //www.eeszt,gov,hu/hu/nyito-olda]), elektronikus recept formájában is felírhatók,

8.

TAJ kártya, illetve személl igazolvány ellenében nincs sziikség a papír alapú
receptekre a felírásra került ryóryszerek kiváltásrához.
Az lntézményiikben végzett diagrrosztikai eljárások (laboratóriumi üzsgálat,
RTG, UH) leletei az EESZT-be felkerüIrrek, onnan letölthetők, ezért nincs szükség a
papír alapú lelet átvételére Intézményünkben. Ezt a leletkiadást sziineteltetjiik!

[,t
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a népegészségüryiszűrő vizsgálatok, a
tiidőszűrés. Kizárólag olyan munkavállalók vizsgálatát (tüdőszűrését) végezzük el,
akinek foglalkozás-egészségűryi szakorvosa beutalón igazolja, hory a üzsgálat a

9. Intézményünkben szünetelnek

munkába álláshoz szükséges. Eves foglalkozás-egészségügyi üzsgálathoz nem tudunk
tüdőszűrést biztosítani.

lo. A Járóbeteg szake]látás tekintetében is érvényes,ho5., csak és kizárólag az elektív
ellátások a járvránvüryi veszélyhelyzetre tekintettel halasztásra kerülrrek. Az
egyértelműen sürgős esetek, a srilyos egészségkárosodás veszélye miatt és a legalább z
hónapig nem halaszüató betegségek ellátása természetesen folyamatos.
Kivételt képeznek az állapotrom]ás és az orvosi beavatkozás szüksége (pl. varratszedés,
nem halaszüató kötés, gipszeltávolítás, terhesgondozás legszükségesebb esete stb),

lr.

A

labordiagnosztika tekintetében a vérvételtkizárólag

vépiink, akik:

-

azon pácienseknél

várandósok,
onkológiai gondozottak,
véralvadásgátló szer ellenőrzése alatt á]lnak és nem halaszüató a üzsgálat,
ha a kezelőorvos úry ítélimeg, hogr halaszüataüan ellátást igényel a beteg és a
laboratóriummal
vizsgálat
beküldő olvos előzetesen megbeszéli
szükségességétés ellátja a beteget, sürgős jelzéssel (,,S) ellátott, aláírt és
lepecsételt beutalóval.

a

a

Ha a háziorvosi körzetben elvégzik sürgős esetekben a vérvételt,a laboratóriumban

befogadjuk a mintákat,

A Szombathelyre továbbítandó mintrákat h€tente egrszer, csütörtöki napon
szállí§a Intézményünk gépkocsivezetője, ezért a vércsoport meghatározásra a vért
délelőtt 9:oo óráig kell levenni. A mikrobiológiai
szerdai napon ill. csütörtökön
vizsgálatokhoz a minták (tenyésztések)küldésétis erre az időpontra kérjük ütemezni,

rz. Felhívjuk a lakosság firyelmét, amennyiben bármilyen információra, segítségre lenne
szükségük az egészségüryiel]átás tekintetében a következő telefonszámokon kérhetnek
segítséget és információkat munkaidőben:

-

Szent liászló Kórház Porta: +36-95/5z3-ooo,
Járóbeteg szakellátás recepci ó: +36-95/5z3-oo4,

labordiagnosztika: +3ó-95/523-002,
Dr. Niklai Erzsébet, orvosigazgatő: +36-zo /8522to6,

GéczinéBődi Henrietta, ápolási igazgató; +3630/267-7584,
Dr, Drácz Lajos, osztályvezető főorvosa: +g6-9o /456-ot76
Salamon trlálmánné, osztallwezető asszisztens: +3630 /267-1595.
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