TISZTELT LÁTOGATÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Tisztifőorvos
42935-1/2020/EÜIG ikt. számú határozata alapján intézményünk valamennyi
osztályán

2020. SZEPTEMBER 08. napjától

TELJES KÖRŰ LÁTOGATÁSI TILALOM
van érvényben.
A látogatási tilalom visszavonásig érvényes.
A látogatási tilalom elrendelésével is biztosítjuk az Egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.
törvény 11 § (3)-(6) bekezdésében foglalt kapcsolattartás lehetőségét az osztályokon.
A törvény hatálya alá eső esetben az osztályvezető főorvos írásbeli beleegyezése
alapján.
Felhívom a figyelmet a köhögési, tüsszentési etikett, a kézmosás és a kézfertőtlenítés
betartására és betartatására, valamint
orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk használatára!
Kapcsolattartási lehetőségek a látogatási tilalom alatt

Kapcsolattartási lehetőségek a látogatási tilalom alatt
Az új típusú koronavírussal fertőzöttek napi számáról kiadott kormányzati jelentésekből ismertté vált,
hogy a járvány egyre gyorsuló ütemben terjed Magyarországon is. A kialakult járványügyi helyzetre
tekintettel az országos tisztifőorvos az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó
intézményére – így a Soproni Gyógyközpontra vonatkozóan is - 2020. szeptember 8-tól teljes körű
látogatási tilalmat rendelt el.
Az intézményben bevezetett megelőző járványügyi intézkedésekről, a látogatási tilalom alatti
kapcsolattartás lehetőségeiről Farkas Andrea ápolási igazgató tájékoztatta a sajtó képviselőit.
A bevezetett korlátozás esetében is vannak kivételek – hangsúlyozta. Ide tartozik a Központi
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, valamint a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály
intenzív és koraszülött részlege, ahol a betegeket megfelelő védőfelszerelésben naponta egy fő
hozzátartozó látogathatja, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett. Kiskorú beteg kórházi
ellátása során egyik szülője vagy törvényes képviselője is az intézményben tartózkodhat. A
végstádiumú, illetve súlyos állapotban lévő betegeket az érintett osztályvezető főorvos előzetes
írásbeli engedélyével kereshetik fel a hozzátartozók – emelte ki Farkas Andrea.
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt hosszú távon kell számolnunk a látogatási tilalom fenntartásával,
azonban a Soproni Gyógyközpont a pandémia alatt is igyekszik a lehető legszélesebb körű
kapcsolattartást biztosítani – tette hozzá Farkas Andrea.
A betegek részére összeállított csomagok (pl. tisztálkodási és kapcsolattartási eszközök, ruhanemű)
bejuttatására is lehetőség van a Soproni Gyógyközpont mindhárom telephelyén. Azokat szervezett
módon, az érintett osztályok bejáratánál lehet leadni a nővérnek, a beteg nevének feltüntetésével az
alábbi táblázat szerint. A betegek állapotáról a megadott telefonszámokon, a feltüntetett
időpontokban kérhető felvilágosítás.
A betegek otthoni ellátását segítő szakorvosi konzultációkon, edukációs alkalmakon (pl. inzulin
használatának elsajátítása) a járványügyi szabályok betartása mellett, egy fő hozzátartozó lehet jelen.
– mondta el ápolási igazgató.
A Soproni Gyógyközpont szakrendelései, valamint a szervezett, célzott népegészségügyi
szűrővizsgálatok az eddig megszokott rendben működnek, előzetes időpontkérést követően vehetők
igénybe – hangsúlyozta az ápolási igazgató. Az egészségügyi dolgozók és a betegek védelme
érdekében az előszűrési rendszert a kórházban és a telephelyeken továbbra is fenntartják. – tette
hozzá. Egyben kérte a látogatókat, hogy a vírus esetleges behurcolásának megakadályozása miatt a
Soproni Gyógyközpont teljes területén használják az orrot és szájat eltakaró maszkot, tartsák be a 1,5
méteres védőtávolságot és fertőtlenítsék kezeiket.

Csomagátadás időszaka fekvőbeteg osztályokon

2020.11.16-tól

Telefonos érdeklődés időszaka/telefonszám

Győri úti telephely
Épület

Emelet

Osztály
délelőtt
nincs

III.

időpont

telefonszám

14.00-15.00

514-200/1587

14.00-15.30

514-200/1304

folyamatos
14.00-15.00
14.00-15.00
16.00-17.00
16.00-17.00

514-300
514-342
514-200/1919
514-227
514-200/1183

I.

Addiktológia

II.

nincs

I.
II.
II.
I.
I.

Gasztroenterológia
Csecsemő és Gyermekosztály,
Gyermek és ifjúságpszichiátria
Gégészet, Szemészet
Belgyógyászat (Kardiológia)
COVID -ITO
KAITO

nincs
nincs

14.00-15.00
15.00-16.00
14.00-15.00
16.00.-17.00
16.00.-17.01

II.
II.

Sebészet
Neurológia- Stroke

nincs
nincs

16.00-17.00
14.00-15.00

14.00-15.00
13.00-14.00

II.
III.

Traumatolóigia, Urológia
COVID - műtétes

nincs
nincs

14.00-15.00
14.00-15.00

IV.
I.

Szülészet- Nőgyógyászat
COVID általános

nincs
nincs

16.00-17.00
16.00-17.00
kedd, csüt, vasárnap
16.00-17.00
15.00-16.00

514-214
514-326
514-200/1217 Urológia, 514-221
Traumatológia
514-230

13.00-14.00
14.00-15.00

514-270
514-291

II.
I.
I.

COVID általános
COVID általános
COVID általános

nincs
nincs
nincs

15.00-16.00
14.00-15.00
14.00-15.00

14.00-15.00
13.00-14.00
13.00-14.00

I-II.

Pszichiátria akut és rehab.

nincs

16.00-17.00

14.00-15.00

514-281
514-326
514-326
514-333
514-200/ 1534 mellék

I.

II.

időpont
délután
16.00-17.00
kedd, csüt, vasárnap
14.30.-16.00

nincs
08.00-12.00

IV.
V.
IX.

Várisi úti telephely
Épület

Emelet

Osztály

Neurorehabilitációs Osztály
Krónikus Belgyógyászat

időpont

időpont

telefonszám

15.00-17.00

11.00-12.00

508-438

15.00-17.00

11.00-12.00

508-438

délelőtt

délután

nincs
nincs

