Tájékoztató a fekvőbeteg-ellátás fokozatos visszaállításáról a
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Oktató Kórházban

2020. június 02-től, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban a tervezett műtétek,
beavatkozások és szinte valamennyi fekvőbeteg-ellátás fokozatosan újraindul. Az
újraindított fekvőbeteg osztályok az alábbi helyeken lesznek elérhetőek a Kórház
Főépületében.
IX emelet
VIII
emelet
VII emelet
VI emelet
V emelet
IV emelet
III emelet
II emelet
I emelet

Gasztroenterológia
Infúziós Kúra
Mozgásszervi Rehabilitáció
Kardiológia és Koronária Őrző
Stroke- Neurológia Osztály
Hosszú Steril Invazív Mátrix
Osztály
Csecsemő- és
Szülészeti Osztály

Általános Belgyógyászat
Rövid Ápolás Invazív Mátrix Osztály
Hosszú Szeptikus Invazív Mátrix
Osztály
Gyermekgyógyászati Osztály
Nőgyógyászati Osztály, PIC
Egynapos Sebészet

A Psychiátriai Osztály működését a régi kórház épületében csökkentett forgalom mellett
folytatja.
A Felnőtt Fertőző épületében kialakított Járványkórházban továbbra is csak COVID-19
igazolt, vagy gyanús betegek ambuláns, vagy fekvő ellátása történik az NNK által kiadott
beutalási rend szerint.
Mindezek természetesen a megfelelő koronavírus elleni készenlét és védekezés mellett, hiszen

a járványügyi készültséget továbbra is fenn kell tartani!
Az épületbe belépéskor

A FŐBEJÁRAT ELŐTT KIHELYEZETT SZŰRŐKONTÉNERNÉL
továbbra is ELŐSZŰRÉS történik csak a betegek részére, lázméréssel és kérdőíves
dokumentációval, ezért a bejáratnál várakozásra kell számítani. Kérjük türelmüket!

A KÓRHÁZ TERÜLETÉN KIZÁRÓLAG
SZABÁLYOSAN HASZNÁLT VÉDŐMASZKBAN
LEHET TARTÓZKODNI!
Kérjük, amennyiben lehetséges, maszkban érkezzen.

A vizsgálatra lehetőség szerint EGYEDÜL ÉRKEZZEN (max. 1 fő kísérő mozgásában
korlátozott és kiskorú betegeink esetén) a váróban pedig a 1,5 méteres távolságot egymás
egészségének védelme érdekében kérjük, feltétlenül tartsa be! A járványügyi szabályokat
betartva továbbra is engedélyezett az apás szülés a korábban kiadott eljárásrend szerint.
Intézményünkben a fekvőbeteg osztályokon

A LÁTOGATÁSI TILALOM TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYES!
Súlyos, életveszélyes állapotú beteget látogatni kizárólag az adott osztály Vezető Főorvosánál
kérelmezett RENDKÍVÜLI LÁTOGATÁSI ENGEDÉLLYEL
csak egy személynek, korlátozott IDŐBEN lehet!

A laboratóriumi vizsgálatokhoz tervezett vérvételre továbbra is a külső vérvételi hely
igénybevételére van lehetőség!

A Rendelőintézetben a járóbeteg vizsgálatokra továbbra is KIZÁRÓLAG
TELEFONON ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, és amennyiben a
szakrendeléshez szükséges BEUTALÓVAL lehet csak megjelenni!

Betegutakkal kapcsolatos tájékoztatás:



Az előszűrést követően a sürgősségi ellátás – amennyiben koronavírus gyanú
nem merül fel – a főépület földszintjén elhelyezkedő Sürgősségi Betegellátó
Osztályon kerül sor.
Amennyiben koronavírus gyanú merül fel, a beteget az előszűrő konténertől az
erre a célra elkülönítetten kialakított Légúti SBO-ra irányítjuk és az itt kialakított 5
vizsgálóban végezzük a sürgősségi vizsgálatot.

Szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatás:








Minden tervezett betegfelvételkor helyben, az elektív (tervezett) műtét vagy
beavatkozás napján általános előszűrés történik.
A koronavírus átvitel szempontjából MAGAS KOCKÁZATTAL járó elektív
műtétek és beavatkozások elvégzéséhez egy NEGATÍV PCR TESZT
szükséges. A vizsgálatra a szakorvos ad beutalót és időpontot. A tesztet a
műtét/beavatkozás előtt maximum 4 nappal el kell végezni.
A PCR mintavétel helye a Légúti SBO Rendelői (Felnőtt Fertőző Osztály
épületének földszintjén), minden nap 9.00 - 11.00 között a korábbi
eljárásrend szerint. (PCR teszt: koronavírus kimutatására alkalmas vizsgálat,
garat és orr-nyálkahártya mintavétellel. Lehetőség szerint a mintavétel előtt ne
egyen-igyon, ne mosson fogat!
Területen kívüli beteget, elektív beavatkozásra csak negatív PCR eredménnyel
fogad intézményünk. Kérjük, ennek birtokában jelentkezzen betegfelvételre.
OSZTÁLYOS AKUT FEKVŐBETEG FELVÉTEL ELŐTT a betegfelvételkor
általános előszűrés elvégzése továbbra is a kiadott eljárásrend szerint
kötelező.

A Kiskunhalasi telephelyen a Szakrendelők működését bővítjük 2020.06.02-tól, továbbra is
lehetőséget biztosítunk a korábban kiadott telefonszámokon telefonos konzultációkra.
Szakrendelőnként kizárólag 15 percenként és egyeztetett időponban tudunk beteget fogadni!
A rendelő területén is kötelező a szájmaszk használata és a 1.5 méteres távolságtartásra kérjük
figyeljenek oda!
A Kiskőrösi telephelyen a Szakrendelők működését bővítjük 2020.06.02-tól, de a
korábbiaktól eltérő rendelési időpontokkal, ezért kérjük helyben előzetes időpont egyeztetés
kapcsán mindig tájékozódjanak a lehetőségekről.
A Keceli Szakrendelőnkben a vérvételi lehetőséget továbbra is biztosítjuk, egyelőre itt
további ellátás bővítés a későbbiekben várható, addig a Kiskunhalasi telephelyen látjuk el a
felmerülő szakvizsgálatokat.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!
2020. június 03.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház vezetősége

