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TÁJÉKOZTATÓ BETEGEINK ÉS HOZZÁTARTOZÓIK RÉSZÉRE

A Szent Rókus Kórház és Intézményei Járó és fekvőbeteg ellátását egyaránt
érintő intézkedéseinkről a COVID-19 fertőzés elkerülése érdekében
Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatást a koronavírus járvánnyal kapcsolatos
Intézményünkben elrendelt Önöket érintő legfontosabb tennivalókról!
A fertőzések terjedésének csökkentése, illetve a betegeink és dolgozóink egészségi állapotának
megóvása érdekében kérjük a lakosságot, intézkedéseinket szigorúan tartsák be, és ezeket
lehetőség szerint osszák meg másokkal is!
Kórházunkban a járvány teljes megszűnéséig szigorú LÁTOGATÁSI TILALOM van érvényben!
Az osztályainkon a látogatás csak engedéllyel, és különleges esetben történhet (például haldokló
beteg látogatása, illetve súlyos állapotú, önellátásra képtelen betegek esetében).
Szakrendelések:
Javasoljuk, hogy mielőtt felkeresi a szakrendeléseinket, tájékozódjon telefonon azok működési
rendjéről (06 1 235 6690), ugyanis jelenleg kizárólag csak a sürgős esetek ellátása folyik. (Kérjük
betegeinket felső légúti megbetegedés tüneteivel ne keressék fel szakrendeléseinket!)
Amennyiben felvetődik a koronavírus fertőzés gyanúja (köhögés, láz), valamint a környezetében
koronavírus fertőzés lehetősége merült fel, akkor NE JÖJJENEK a kórházba! Hívják fel
háziorvosukat, aki tájékoztatást ad arról, hogy ilyen esetben mi a teendő.
A kiírt vizsgálatok, előjegyzések, kontrollok többsége elmarad, a járvány ideje alatt kizárólag
sürgős és életveszélyes esetekben, vagy állapotromlás fennállásának veszélye esetén végezzük
el a szükséges orvosi beavatkozásokat.
A halasztható műtéti beavatkozásokat visszavonásig elhalasztjuk. Erről a betegeket a
kezelőorvosuk, esetmenedzserük tájékoztatja.
Recepteket
az
Elektronikus
Egészségügyi
Szolgáltatási
Téren
keresztül
(EESZT, https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal ) elektronikus recept formájában írjuk fel, ezért
nincs szükség a papír alapú receptekre és személyes jelenlétre a felírt gyógyszerek kiváltásához.
Az intézményünkben végzett diagnosztikai eljárások (laboratóriumi vizsgálatok, RTG, UH, CT,)
leletei felkerülnek az EESZT-be, onnan letölthetők, szükségtelen tehát a papír alapú leletek
személyes átvétele, ezért azok kiadása szünetel.

Fekvőbeteg ellátás:
Tájékoztató a kapcsolattartási jogokról:
A súlyos állapotú betegnek joga van ahhoz, hogy az általa, vagy törvényes képviselője által
megjelölt személy – kórházi engedély birtokában – mellette tartózkodjon. A beteget megilleti a
vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás, és vallása szabad
gyakorlásának a joga.

Szent Rókus Kórház és Intézményei
Infekciókontroll szolgálat
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2.

Tel.: 235-6512; 235-9869

156./2020.Kp.
Csomagküldés lehetősége
Kórházunk betegei részére élelmiszer, ruházati csomag leadásra nincsen lehetőség.
A bent fekvő betegek részére kizárólag gyógyszerek/ gyógyászati célú termékek (pl.
vitaminok, immunerősítők stb.), pelenkák, törlőkendők stb. leadására tudunk lehetőséget
biztosítani!
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a betegek részére összeállított gyógyszer/gyógyászati csomagok
pénzt, nagyobb értékű árut (telefont) ne tartalmazzanak! A csomagban elhelyezett
értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem tudunk vállalni!
A gyógyszer/gyógyászati csomag összeállításakor a tisztálkodási és használati eszközöket,
pelenkát, törlőkendőt, egyedi gyógyszereket, valamint vitaminok pótlását részesítsék előnyben!
Csomagküldés megvalósítás módja, helye, ideje:
A csomag lezárva, a beteg adataival ellátva (név, osztály, kórterem) a kórház Gyulai Pál utca 2
számú főbejárat (Semmelweis szobori bejárat) portaszolgálatánál, hétköznap 06-14 óra között
adják le. A csomag átvételekor átvételi elismervényt adni nem áll módunkban.
Tudnivalók:
Az ön hozzátartozója, valamint más betegek és az őket ellátó kórházi dolgozók akkor vannak a
legnagyobb biztonságban, ha a fent említett lehetőségekkel nem élnek a hozzátartozók.
A látogatás, és a csomagok eljuttatása potenciális veszélyforrás lehet, mellyel esetleg
megfertőzheti családtagját, más betegeket és a kórházi dolgozókat is. Ezért felhívjuk a figyelmét,
és kérjük, hogy ilyen irányú szándéka esetén mindezek veszélyét mérlegelni szíveskedjék!
A Szent Rókus Kórház és Intézményeiben minden nap összeül a Koronavírus Operatív Team, és
a helyzettől függően, napról napra új döntéseket hoz a megfelelő betegellátás, és a betegek
egészségének megóvása érdekében!
Lehetőség szerint ossza meg másokkal is az információkat!
MUNKÁNK AZ ÖN, ÉS CSALÁDJA EGÉSZSÉGÉT VÉDI!

Köszönjük az együttműködését!

a Szent Rókus Kórház és Intézményei dolgozói

