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Opatrenia Krízového štábu FNsP Nové Zámky
zo dňa 6.10.2020
Krízový štáb Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky prijal v súvislosti s pandémiou
COVID-19 nasledovné opatrenia:
•

•
•
•
•

•
•
•

Najneskôr od 12.10.2020 sa budú všetci pacienti prijatí za účelom plánovaných
operácií prezentovať s negatívnym PCR výsledkom COVID testu nie starším
ako 5 dní. Testy sa budú realizovať v mobilnom odberovom mieste pred FNsP
Nové Zámky. Bližšie informácie poskytne personál nemocnice.
Pacienti pri príjme podpíšu čestné prehlásenie o dodržaní 10 dňovej karantény
v súvislosti s ich plánovaným výkonom.
Všetky predoperačné vyšetrenia budú realizované vo FNsP NZ.
Všetci pacienti pri príjme podpíšu čestné prehlásenie, že neboli v kontakte
s COVID pozitívnou osobou v posledných 10 dňoch.
V rámci reprofilizácie pristúpi FNsP NZ k rozšíreniu COVID zóny a to
nasledovne:
o lôžkový fond FBLR (aktuálne umiestnený na 6. poschodí) sa ruší.
Pacienti, ktorých stav to dovoľuje budú dehospitalizovaní, prípadne po
dohode preložení na príslušné operačné oddelenie,
o lôžková časť ORL oddelenia sa presunie na uvoľnené lôžka FBLR,
o lôžková časť – 13. poschodie východ a západ sa týmto reprofilizujú na
COVID zónu. Členenie 13. poschodia: 13Z – potvrdení pozitívni
pacienti a 13V – suspektní pacienti.
Neonatológia – upravenie režimu návštev: povolený jeden rodič pri dieťati,
v nemocničnej izbe sa môže nachádzať najviac jedna osoba.
Zákaz prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri pôrode od 6.10.2020.
Ambulantný sektor ostáva naďalej v činnosti na všetkých oddeleniach
a klinikách.

Az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet válságstábja a COVID-19 járvánnyal
kapcsolatban a következő intézkedéseket vezeti be:
•

•
•

Legkésőbb 2020. október 12-től minden tervezett műtétre érkező páciensnek 5
napnál nem régebbi, negatív PCR COVID tesztet kell felmutatnia. A tesztelésre
az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet előtt található mobil mintavételi
ponton fog sor kerülni. Bővebb tájékoztatást a kórház dolgozói nyújtanak.
A páciensek betegfelvételkor aláírnak egy becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy
a tervezett beavatkozás előtt betartották a 10 napos karantént.
Az összes műtétet megelőző kivizsgálást a kórházban fognak elvégezni.
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Az összes páciens a betegfelvételkor aláír egy becsületbeli nyilatkozatot arról,
hogy az elmúlt 10 napban nem állt kapcsolatban COVID pozitív személlyel.
A reprofilizáció keretében a kórház a következőképpen bővíti a COVID zónát:
o a fizioterápiás, balneológiai és orvosi rehabilitáció fekvőágy-részlegét
(jelenleg a 6. emeleten található) megszüntetni. Azokat a pácienseket,
akiknek ezt az állapotuk megengedi hazaengedik, esetleg megegyezés
után áthelyezik az illetékes osztályra,
o a fül-orr-gégészeti osztály fekvőbeteg részlegét áthelyezik a
fizioterápiás osztályon felszabadult helyekre,
o a 13. emelet fekvőágy-részlegét ezennel COVID zónává reprofilizálják.
A 13. emelet felosztása: 13Z (nyugat) – igazolt pozitív páciensek és 13
V (kelet) – fertőzésgyanús betegek.
Újszülöttgyógyászati Klinika – a látogatási feltételek módosítása: a gyermek
mellett egy szülő lehet, a kórházi szobában legfeljebb egy személy tartózkodhat.
2020. október 6-tól a szülésnél tilos a kísérőszemély jelenléte.
Az ambuláns szektor továbbra is minden osztályon és klinikán működik.

