COVID-19: Opatření v nemocnici
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PACIENTY
V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ohledně výskytu onemocnění COVID-19
jsou s okamžitou platností omezeny plánované operační a vyšetřovací výkony na míru nezbytně
nutnou. Zároveň je omezen provoz ambulancí a poraden. Žádáme pacienty, aby návštěvu nemocnice,
zejména ambulancí, omezili pouze na nezbytné akutní případy. V případě nejasností kontaktujte
lékaře na obvyklých telefonních číslech, které najdete na webových stránkách nemocnice nebo na své
lékařské zprávě.

CO DĚLAT, KDYŽ MÁM PODEZŘENÍ NA NÁKAZU KORONAVIREM?
Pokud máte podezření na onemocnění COVID-19, zůstaňte doma, nikam nechoďte a kontaktujte
Krajskou hygienickou stanici nebo informační linku k otázkám koronaviru a možné nákazy na čísle
1212. Pracovník Krajské hygienické stanice k vám v případě nutnosti vyšle odběrový tým, který
provede odběr vzorku u vás doma a předá jej k vyšetření. V případě vážných zdravotních problémů či
ohrožení života volejte linky 155 nebo 112.

JE MOŽNÉ DAROVAT KREV?
Účelem bezpečnostní opatření posledních dní je zajistit dostatečné personální a technické kapacity
pro léčbu pacientů v následujících dnech. Nařízená karanténní opatření se však nevztahují na činnost
transfuzní stanice, darovat krev je přes veškerá epidemiologická opatření nadále žádoucí.
Předpokladem pro odběr jsou však tyto požadavky:
dobrý aktuální zdravotní stav,
krev lze odebrat pouze osobě, která v posledních 4 týdnech neopustila ČR,
osoba, které byla nařízena karanténa a nebyla pozitivní na COVID-19, může darovat za 14 dnů po
ukončení karantény,
při kontaktu s osobou, které byla nařízena karanténa (ať z důvodu návratu z jakékoliv země nebo z
důvodu kontaktu s infikovanou osobou), lze darovat nejdříve za 14 dnů po tomto kontaktu.

JAK JE UPRAVEN REŽIM VSTUPU DO VAŠÍ NEMOCNICE?
Vstup do Chrudimské nemocnice je nyní možný pouze hlavním vchodem. Všichni pacienti a jejich
doprovod přicházející do Chrudimské nemocnice budou ve vstupní hale kontrolováni – bude jim
změřena teplota a posouzen jejich důvod ke vstupu do nemocnice. Pokud pacient vykazuje příznaky
možné nákazy koronovirem, je odeslán na izolované kontaktní místo, kde vyčká pokynů personálu.

JE MOŽNÁ PŘÍTOMNOST OTCE U PORODU?
Od 19. 3. 2020 se ruší možnost přítomnosti další osoby (doprovodu rodičky) u porodu. Toto opatření
je přijato v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 18. 3. 2020, v němž se
výslovně zakazuje přítomnost otců u porodu.

Na základě mnoha reakcí na toto opatření doplňujeme, že opatření Nemocnice Pardubického kraje se
řídí nařízením Vlády ČR, které zakazuje přítomnost otce u porodu. V nařízení týkající se přítomnosti
doprovodu u porodu NEJSOU uvedeny žádné výjimky a zákaz je tedy naprosto striktní.

POHOTOVOST PRO DĚTI I DOSPĚLÉ SE PŘESTĚHOVALA DO HLAVNÍ
BUDOVY NEMOCNICE
Lékařská pohotovost pro dospělé i lékařská pohotovost pro děti a dorost jsou od pátku 20. března
2020 až do odvolání přestěhovány z budovy ředitelství do hlavní budovy Chrudimské nemocnice.
Pacienti, kteří pojedou na pohotovost, již tedy nebudou vstupovat vchodem z ulice směrem na
Vlčnov, ale musí projít hlavním vchodem Chrudimské nemocnice ze strany od ulice Václavské. Ve
vstupní hale budou všichni pacienti kontrolováni – bude jim změřena teplota a posouzen jejich důvod
ke vstupu do nemocnice. Následně budou pacienti na pohotovost odesláni personálem.
Nově jsou změněna také čísla na pohotovosti: 469 653 332 nebo 469 653 331.
Ordinační doba pohotovostí zůstává nezměněná, tedy pá: 16.00–20:00, so, ne, svátky: 8.00–17.00.

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY LÉKÁRNY
Otevírací doba v době karantény:
PO 7:30 - 9:00
12:00 - 15:00
ÚT 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
ST 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
ČT 7:30 - 9:00
12:00 - 15:00
PÁ 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
SO, NE zavřeno

