SZTE SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT
BETEGLÁTOGATÁSI REND - 2021. okt. 06.
Tisztelt Beteglátogatók!
A SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ fekvőbeteg-ellátó egységeiben a látogatási idő egységesen:
o munkanapokon
o pihenő- és munkaszüneti napokon
15:00 és 18:00 között
10:00 és 12:00, valamint 15:00 és 18:00 között
A fenti egységes látogatási idő nem értelmezendő az alábbi esetekben:
1. A súlyos állapotú betegeknek (aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai
gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van) joga van arra, hogy az általa
megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén ez a személy a törvényes
képviselő, annak hiányában a legközelebbi hozzátartozó.
2. A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes
képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
3. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt
folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje
egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.
4. A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási egyesület
vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának
joga.
A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek látogatása kizárólag az 1-4. pontban felsorolt esetekben megengedett,
a higiénés szabályok betartása és a látogató rendelkezésére bocsátott védőeszközök megfelelő használata mellett.
Látogatás céljából csak egészséges személy léphet az intézmény területére!
Belépéskor az intézmény Belépési Rendjében foglaltak szerint kell eljárni.
A jelen járványügyi időszakban, amennyiben a beteg állapota és az időjárás megengedi, a látogatás
lehetőség szerint szabad téren történjen.
Szabadban történő látogatás:
• Javasolt a szabadtéren is csak olyan látogatót fogadni, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal vagy oltási
igzolással vagy 48órán belüli mintavételből származó, negatív eredményű Covid PCR teszttel.
• A látogatás időtartama alatt a szabad téren is javasolt a maszkhasználat (6 éves kor felett) - mind a beteg,
mind a látogató esetében - és a minimum 1,5 m-es távolságtartás.
• Javasoljuk, hogy a beteget egyszerre többen ne látogassák meg a szabatéri látogatás esetén sem, és a mások
látogatóitól minimum 2m távolságra különüljenek el.
• A betegnek szánt csomag külső burkolatát átadás előtt javasolt lefertőtleníteni.
• Élelmiszer csomag külsejét hűtőbe helyezés előtt az ápolónak le kell törölnie fertőtlenítő kendővel.
Zárt térben történő látogatás:
A jelen járványügyi időszakban egy beteghez csak egy látogató mehet be. Amennyiben a látogató 18 év alatti,
mind a 18 év alatti látogató, mind az őt kísérő egy fő felnőtt bemehet.
• Ahol erre lehetőség van, az épületen belül javasolt kijelölni olyan szellőztethető helyet (teret, helyiséget,
és ún. látogatói WC-t), ahol a kórtermet elhagyni tudó beteg látogatása megtörténhet anélkül, hogy a
kórtermekben lévő többi betegnek fogadnia kellene mások látogatóját.
• Javasolt naponta többször takaríttatni, szellőztetni és ezt ellenőrizni (épület gondnok, osztályvezetőnővér),
hogy a látogatás ne rontsa az épület tisztaságát és ne okozzon tömeges találkozást.
• A látogató a kórterembe való belépés előtt köteles kezet fertőtleníteni és meg kell keresnie az osztály ápoló
személyzetét.
• Az ápoló személyzet segítse elő, hogy a látogatás a fent leírtak szerint minél kisebb kockázattal történjen
(lehetőleg egyszerre több látogató ne tartózkodjon a kórteremben, a betegek maszkot viseljenek, a látogató a
kórtemben lévő többi betegtől tartson a maszk használata ellenére is 2 m távolságot).
• A látogatók türelmét kérjük abban az esetben, ha az ápolóknak sürgős betegellátási feladatai vannak.
Prof. Dr. Lengyel Csaba sk.
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