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Vzhľadom k prehlbujúcej sa nepriaznivej situácii vo vývoji ochorenia na COVID 19 v celej SR
Vás chceme informovať o opatreniach, ktoré sú prijaté v Nemocnici Bánovce - 3. súkromná
nemocnica, s.r.o. a to jednak na základe rozhodnutí hlavného hygienika SR
a celoštátnej krízovej komisie, tak i na základe rozhodnutia majiteľa nemocnice AGEL SK, a.s.
i na základe možností realizovaných vo vlastnej réžii nemocnice.
Predovšetkým očakávame zodpovedný prístup všetkých pacientov, ktorí budú chcieť
vyhľadať pomoc v nemocnici a to jednak v súkromných ambulanciách všeobecných lekárov
i ambulanciách špecialistov, i v ambulanciách patriacich nemocnici pri ochrane svojho zdravia
i zdravia všetkých ostatných osôb - pacientov, lekárov, zdravotníckych zamestnancov
i ostatných zamestnancov - s ktorými sa počas pobytu v nemocnici môžu stretnúť.
Dňom 16. 3. 2020 bude nemocnica poskytovať len akútne zdravotnícke výkony a končia
v nemocnici všetky plánované výkony, t.j. jednodňové výkony na operačných
sálach, plánované hospitalizácie i plánované odborné vyšetrenia na odborných ambulanciách
a pod.
Počnúc dňom 17. 3. 2020 bude nemocnica uzatvorená, pričom vstup do nemocnice bude
len jediným vchodom a personál i pacienti, prípadne ich doprovod sa do nej dostanú len po
ich operatívnej kontrole zdravotníckou hliadkou pri vstupe. Týmto opatrením sa očakáva
vylúčenie prípadných pacientov, ktorí sú postihnutí koronavírusom. Pacienti vstupujúci do
priestorov nemocnice budú nútení podpísať aj príslušné čestné prehlásenie, bez ktorého
nebudú do nemocnice pustení. V prípade výskytu zistenia príznakov ochorenia COVID 19 budú
pacienti umiestnení v izolačnej miestnosti s tým, že ďalší postup ich ošetrenia bude riešený
v súlade s usmernením hlavného hygienika SR.
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V sobotu, nedeľu a vo sviatok kontrolu podľa predchádzajúceho odseku pre zamestnancov
nemocnice zabezpečia pracovníčky recepcie a rovnako aj pacientov odoslaných ambulanciou
pohotovostnej služby na hospitalizáciu v nemocnici.
Akékoľvek návštevy hospitalizovaných pacientov v nemocnici sú celoštátne zakázané
a preto rodinní príslušníci môžu potrebné osobné veci pre hospitalizovaných pacientov
priniesť len v pracovných dňoch pondelok až piatok a len v pracovnej dobe t.j. od 7,00 hod do
15,00 hod., pričom ich odovzdajú službukonajúcej sestre príslušného lôžkového oddelenia,
ktorá ich preberie a naloží s nimi podľa ďalších vnútorných predpisov.
Vstupujúci pacienti by mali byť vybavení ochrannou rúškou pri vstupe, ktorú budú musieť
mať nasadenú na tvári počas celého pobytu v nemocnici.
Návšteva lekárne v nemocnici je v réžii zamestnancov lekárne a bude umožnená bez
kontroly nemocničnej zdravotnej hliadky a rovnako návšteva ambulancie lekárskej
pohotovostnej služby je v réžii službu konajúceho lekára tejto ambulancie a s ním slúžiacej
zdravotnej sestry rovnako bez kontroly nemocničnej zdravotnej hliadky.
Žiadame všetkých návštevníkov o trpezlivé a korektné správanie, aby sme spoločne predišli
zbytočným nedorozumeniam, ktoré by mohli vyradiť z činnosti zdravotníkov na pomoc,
ktorých sme všetci v tejto situácii odkázaní.
Veríme, že spoločným úsilím dokážeme prekonať ďalej sa zhoršujúcu situáciu a že
zdravotnícki zamestnanci našej nemocnice nebudú preradení do iných nemocní, čo by
znamenalo úplné zastavenie činnosti nemocnice.
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