LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2021.10.22.
LÁTOGATÁSI TILALOM!
Részleges látogatási tilalmat rendeltek el a Markhot Ferenc Kórházban.
Tilos a látogatás a Belgyógyászati - Infektológiai Centrum minden részlegén, a
Krónikus Belgyógyászati osztályokon (Eger-Mezőkövesd) az Intenzív osztályon
és a Szülészeti-Nőgyógyászati osztályon.
A részleges látogatási tilalom 2021. október 22-ei nappal kezdődően érvényes.
A hozzátartozók a hét minden napján 16 óra és 16.30 között juttathatnak el
csomagot a kórházban fekvő betegek számára. A csomagban értéktárgy,
telefon, pénz, romlandó élelmiszer nem lehet. Ezekért a kórház nem vállal
felelősséget. A csomagot névvel és osztály megnevezéssel szükséges ellátni.
A járványügyi helyzetre tekintettel 2021. október 25-ei nappal kezdődően
teljes látogatási tilalom kezdődik visszavonásig.
A Markhot Ferenc Kórház kéri a lakosságot, hogy a kórház területén érvényes
szabályokat tartsák be: maszkhasználat, kézfertőtlenítés és a védettség
igazolása.
MŰTÉTRE ÉRKEZŐ OLTÁSSAL NEM RENDELKEZŐ BETEGEINKNEK
Műtétre érkező, de oltással nem rendelkező betegeink számára kötelező a PCR
teszt, melynek költségét a mintavétel helyén kell megfizetni.( 19.500 Ft)
Helye: Rendelőintézet 35. szoba.
A műtét napján kötelező az antigén gyorsteszt elvégzése, melynek költsége:
5500 Ft.
Mindkét összeget a PCR vizsgálat elvégzésekor kell megfizetni. (469/2021(VIII.6.)
kormányrendelet alapján)

IDŐPONT KÉRÉS SZEMÉSZETI VIZSGÁLATRA
Hétköznapokon 13-14 óráig
Telefon: 36-411-444 2466-os mellék
36-411-444 2455-ös mellék
Időpont kérés dr. Vadnay Ákos főorvoshoz: 36-411-444 3283-as mellék

A BETEGLÁTOGATÁS ÉS BETEGKÍSÉRÉS RENDJE

BETEGLÁTOGATÁS
A Markhot Ferenc Kórházban hétköznapokon és ünnepnapokon 15:00 és 16:00
óra között fogadhatnak látogatót a betegek. Naponta a beteg egy látogatót
fogadhat. 12 éven aluli gyermekek nem látogathatnak beteget a kórházban. A
beteglátogatás feltétele, hogy a látogató a védettségi igazolványát vagy kettő
napnál nem régebbi negatív PCR tesztjét személyi igazolványával együtt mutassa
be a beléptetés során és viseljen maszkot. Továbbra is tilos a covid fertőzött
betegek látogatása.

CSOMAGOK ELJUTTATÁSA
Változás a csomagok eljuttatásánál, hogy a védettségi igazolvánnyal nem
rendelkező hozzátartozók a hét minden napján 16 órától 16.30 között
juttathatnak el csomagot a kórházban fekvő betegek számára. A csomagban
értéktárgy, telefon, pénz, romlandó élelmiszer nem lehet. Ezekért a kórház nem
vállal felelősséget. A csomagot névvel és osztály megnevezéssel szükséges
ellátni.

BETEGEK KÍSÉRÉSE SZAKRENDELÉSEKRE, VIZSGÁLATOKRA, OSZTÁLYOKRA
VALÓ FELVÉTELRE
Járóbeteg szakrendelésekre, vizsgálatokra érkező beteget egy 18 éven felüli
hozzátartozó kísérheti.

A kórház fekvőbeteg osztályaira történő felvételkor a beteget egy 18 éven felüli
hozzátartozó kísérheti. A hozzátartozónak rendelkeznie kell védettségi
igazolvánnyal vagy kettő napnál nem régebbi negatív PCR teszttel, melyet a
beléptetésnél be kell mutatnia. A maszk viselése kötelező.
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT DOKUMENTUMAI
Honlapunkon
a
főoldal
jobb
oldali
menüsorában
találhatja
meg betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat dokumentumainkat.

BELÉPTETÉS A KÓRHÁZBA
A Markhot Ferenc Kórházba a szakrendelésekre és felvételre a fekvőbeteg
osztályokra négy bejáraton át juthatnak el a betegek. A négy kapunál a
beléptetésnél kötelező a kézfertőtlenítés, a betegellátó helyeken a maszk
viselése.
Segítségre szoruló beteg felnőttet és gyermeket egy hozzátartozó kísérhet a
vizsgálatokra.
A vérvétel 7 órától, a szakrendelések 8 órától kezdődnek.
I. Rendelőintézet főbejárata: (Knézich u. 1.)
A szakrendelésekre ide érkeznek a betegek. A Rendelőintézet belső udvarán
lévő ajtót a bejutásra nem lehet használni.
FONTOS :
- Az előre egyeztetett időpontra érkezők, az időpont előtt félórával érkezzenek!
- Viseljenek szájat és orrot eltakaró maszkot!
- Tartsák be munkatársaink utasításait, fertőtlenítsék kezeiket!

II. A kórház főbejárata: ( Knézich u.)
A fekvőbeteg osztályokra, röntgen, mammográfiai vizsgálatokra, CT-MR-be,
szemészetre, aneszteziológiai és reumatológiai szakrendelésre érkező
betegeket itt fogadjuk.
.
III. Árva-közi kapu (patakpart)
A Begyógyászati-Infektológiai Centrum (Belgyógyászati tömb) földszintjén
lévő belgyógyászati osztályos szakrendelésre, gasztroenterológiai,
gyermekgyógyászati, hemofília, infektológiai szakrendelésekre,
izotóp
vizsgálatra, kardiológiai ambulanciára (kardiológiai szakrendelésekre) és a
Sürgősségi Betegellátó osztályra valamint a Belgyógyászati-Infektológiai
Centrum osztályaira való felvételre ezen a kapun át juthatnak el.
IV. Minaret porta
A Minaret portán át juthatnak be az Addiktológiai Gondozóba, a gyermek
gyógytorna helyiségébe, a Hospice osztályra, az Infúziós kezelőbe, a Krónikus
Belgyógyászati osztályra, a Mozgásszervi Rehabilitációs osztályra,
az
Onkológiai osztályra és szakrendelésre, Pszichiátriai Gondozóba, Pszichiátriai
osztályra.
V. Markhot utcai zöld kapu
Ezen a kapunál juthatnak be az oltópontra, az Onkológiai osztályra és
szakrendelésre és az osztályos pszichiátriai szakrendelésre.
A kórház köszöni az együttműködést és a türelmet, melyet betegtársaink
érdekében tanúsítanak.

