
Magyarországon 16-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, gyanú miatt 65 fő van 

karanténban, az akkreditált laborokban vett mintavételek száma 730 – olvashatók a mai, friss 

adatok a  https://koronavirus.gov.hu-n. Kiegészítésül, sem Tatabányán, sem a Szent Borbála 

Kórházban nem diagnosztizáltak beteget, dolgozóink között fertőzött nincs. Intézményünk 

2020. január végétől megkezdte a felkészülést, és folyamatosan vezeti be a szükséges 

intézkedéseket. A járványügyi helyzet fokozódásával a mai napon, március 12-én megalakult 

az un. Korona-team.    Dr. Csajági Sára orvosigazgató-helyettes, a Higiénés Osztály és egyben 

a team vezetője a következő lépésekről számolt be.  

„Az intézményben naponta mintegy kétezer ember fordul meg, közöttük idős és krónikus 

betegségben szenvedők. A napi járóbeteg-forgalom csökkentése érdekében, azoknál a 

gondozott betegeknél, akik receptfelírás céljából keresik fel az orvost telefonos konzultáció 

lehetőségét készülünk bevezetni. Receptek biztosítására az E-Recept rendszert 

szorgalmazzuk. Mindemellett, hogy folyamatosan biztosítjuk a krónikus daganatos betegek 

kezelését, március 13-től a kórház áttér az akut ellátásra. Minden tervezett és halasztható, a 

betegek biztonságát nem veszélyeztető beavatkozást későbbre ütemezünk.  

Az esetlegesen szükségessé váló ellátási kapacitás biztosítsa érdekében lépéseket teszünk,  az 

előforduló fertőzött betegek és kontaktjaik ellátása céljából a C-épület kiürítését irányoztuk 

elő. Ebben az épületben a lélegeztetésre szoruló betegeknek biztosítani tudjuk a szükséges 

orvostechnológiai hátteret.  

A kórházban a látogatási tilalom továbbra is fennáll, a személyes kapcsolattartási jogok 

figyelembe vételével. Ugyanakkor a hozzátartozónak nyilatkoznia kell arról, hogy állapota a 

látogatáshoz szükséges feltételeknek megfelel. 

Részletesen: 

- A súlyos állapotú betegeknek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette 

tartózkodjon. A belépéshez szükséges, hogy a hozzátartozó engedéllyel rendelkezzen.  

- Kiskorú betegnek joga van, hogy a szülője/törvényes képviselője mellette tartózkodjon. 

- A szülő nőnek joga van, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés 

alatt folyamatosan vele lehessen. A szülést követően újszülöttjével egy helyiségben helyezzék 

el. 

 

Amennyiben ez közegészségügyi szempontból nem kifogásolható, jogszabályi és hatósági 

rendelkezés nem tiltja, hogy hozzátartozók és látogatók élelmiszert, ételt hozzanak az 

Intézmény ellátottjai részére.  

 

Egyúttal szeretnénk felhívnia figyelmet a gyakori szappanos kézmosás, a kézfertőtlenítők 

használatának fontosságára. A kórház valamennyi belépési pontján kézfertőtlenítő 

készülékeket helyeztünk ki.  Kérjük, használják ezeket!  

 


