Ruzsa, Központi Orvosi Ügyelet
6786 Ruzsa, Rózsa utca 2/B.
Szolgáltató: Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Tel: 06/62 285-076

A betegellátással kapcsolatos változtatások a koronavírus betegség
(COVID-19) kizárásának, terjedésének megelőzése érdekében.

A betegeink és saját érdekünkben csakis azon betegek egészségügyi ellátására kerül sor, akik
életveszélyes vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében veszik igénybe az orvosi
ügyeletet.

A jelenlegi eljárások értelmében, aki koronavírusos tüneteket észlel magán és fertőzött
területen járt vagy kapcsolatba lépett fertőzött személlyel nem mehet orvosi rendelőbe, ez
esetben az orvosi ügyeletre sem, hanem telefonon kell konzultálnia az illetékes szervvel.
Mivel nem biztos, hogy ezen információk mindenkihez eljutnak, a leendő betegeink, a
személyzet és az ügyeleti épület sterilitásának megőrzése érdekében változtatnunk kell a
betegellátás menetén.

Ha Ön személyesen jön el az orvosi ügyeletre:








a bejárati ajtóban, mielőtt belépne az orvosi ügyelet épületébe az asszisztens
érdeklődni fog a beteg állapotáról
amennyiben nincs életveszélyes állapotban a beteg, egy a Járványügyi és
Infekciókontroll Főosztálya által készített checklista alapján kikérdezzük a beteget
koronavírus (COVID-19) gyanú esetén értesítjük az Országos Mentőszolgálatot, akik
az erre kialakított mentőgépjárművel a területileg illetékes Infektológiai osztályra
szállítják a beteget
életveszélyes állapot esetén azonnal megkezdjük az ellátást
hozzátartozót csak rendkívüli esetben engedünk be az ambulanciára (pl.: szülőt
természetesen beengedjük, valamint ha nehezített a beteg kommunikációja stb.)
az ambulanciára való belépéskor a betegnek kötelező a kézfertőtlenítés (segítünk
mit, hogyan használjon)

Ha Ön telefonon keresi fel az orvosi ügyeletet:






amennyiben nincs életveszélyes állapotban a beteg, egy a Járványügyi és
Infekciókontroll Főosztálya által készített checklista alapján kikérdezzük a beteget
koronavírus (COVID-19) gyanú esetén otthon vagy tartózkodási helyén kell maradnia
a betegnek és az Országos Mentőszolgálat által fenntartott, direkt az erre kialakított
mentőgépjármű fogja a területileg illetékes Infektológiai osztályra szállítani a beteget
amennyiben nincs életveszélyes állapotban a beteg és nincs koronavírus gyanú sem,
akkor telefonos tanácsadást van módunkban eszközölni
életveszélyes állapot esetén - ahogy eddig is - azonnal kivonulunk.

A koronavírussal kapcsolatos eljárásrendek akár naponta is változhatnak, így a
betegellátásban is naponta történhetnek változások.
Ezen óvintézkedések betartásával igyekszünk a koronavírus terjedését lassítani,
megakadályozni, megértésüket köszönjük.
Ha további kérdés merül fel a koronavírussal kapcsolatban, akkor ezen telefonszámon, email
címen, honlapon tájékozódhat:





telefonszám: 06/80 277 455 és 06 80 277 456
emailcím: koronavirus@bm.gov.hu
honlap: https://koronavirus.gov.hu
facebook oldal és messenger: https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu

Lentebb, képek formájában hasznos információkat találhatnak, amiknek a fontosságát a
televízióban és az interneten sem győznek eléggé hangsúlyozni.

Ruzsa, 2020.03.16.
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