A TÉTI GYÓGYÍTÓHÁZ MŰKÖDÉSI RENDJE
Tisztelt Betegeink!
A koronavírus fertőzés terjedése következtében kialakult országos egészségügyi vészhelyzet
ideje alatt is folytatjuk, ha korlátozottan is, betegellátó tevékenységünket, a járványügyi
helyzetnek és a biztonságos betegellátás szabályainak megfelelően.
Felhívjuk a hozzánk forduló betegek figyelmét,hogy intézményünkben COVID19-koronavírus
tesztre nincs lehetőség. Akinél ezen vírusos megbetegedésre utaló tünetek, panaszok
jelentkeznének, azoknak a hatóságok által előírt lépések betartása szükséges (részletek az alábbi
honlapon olvasható: https://koronavirus.gov.hu/
A HATÉKONYABB VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSE
VÁLT SZÜKSÉGESSÉ INTÉZMÉNYÜNKBEN IS.









A még működő szakrendeléseinken (FÜL-ORR-GÉGÉSZET, NEUROLÓGIA,
BELGYÓGYÁSZAT, KARDIOLÓGIA, RHEUMATOLÓGIA, FIZIKOTERÁPIA, GYÓGYTORNA,
RTG, ULTRAHANG, PSZICHIÁTRIA, NŐGYÓGYÁSZAT) az előjegyzési rendszer lehetővé teszi
a várakozásmentes ellátást, így az intézmény területén egyidőben csak néhány beteg
tartózkodhat.
Azért,hogy ne is tudjon kialakulni csoportosulás, a bejáratnál munkatársaink csak közvetlenül a
vizsgálati időpont előtt engedélyezik a belépést.
Az intézményben történő belépéskor betegeink és munkatársaink védelmében kötelező minden
páciensnek az arcát és az orrát kendővel, maszkkal, stb. eltakarni és kézfertőtlenítőt
használni, mely adagolása a betegek fogadására kijelölt asszisztens feladata.
Mivel az egyszerű influenza tüneteit nehéz megkülönböztetni a koronavírus fertőzéstől,
ezért influenza-szerű tünetekkel vagy lázzal jelentkező betegeink ellátását nem tudjuk
vállalni, számukra a háziorvosuk telefonon történő sürgős megkeresését javasoljuk. Az
intézménybe belépéskor kérjük válaszoljanak munkatársaink kérdéseire, melyet a koronavírus
fertőzés gyanú kizárását célozzák.
A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOKAT csak és kizárólag sürgős szükség esetén (életveszély,
vagy tartós egészségkárosodás elkerülése végett ) végezzük el. Amennyiben nem ezen okból kéri
a vizsgálatot, azt mind az Önök, mind az egészségügyi személyzet biztonsága érdekében nem
tudjuk elvégezni!
A folyamatban lévő terápia monitorozása miatt sürgős vizsgálatok
elvégzésre kerülnek. (pl.: véralvadásgátló kezelések miatti vizsgálatok)
ÁPRILIS 7-től
kezdődően csak keddi napokon van a vérvétel. Amint a szolgáltatás szüneteltetésre kerül,
akár a kormányrendelet, akár a vírus egyre nagyobb térnyerése miatt, jelezni fogjuk.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a következő szakrendeléseink szünetelnek:
UROLÓGIA
BŐRGYÓGYÁSZAT
SZEMÉSZET
SEBÉSZET
Bízunk benne,hogy a fenti rendelkezések következtében kialakult helyzetet megértéssel fogadják,
hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a járvány további kiteljesedését megakadályozzuk. Amint a
szolgáltatásaink teljesen szüneteltetésre kerül,akár a kormányrendelet, akár a vírus egyre
nagyobb térnyerése miatt, jelezni fogjuk.
Tét, 2020.04.26.

