Nemocnice v N.Bydžově, ON Jičín a.s. dne 17.3.2020
Úvodem:
Upozorňujeme pacienty s horečkou /kašlem/ dušností s mírným průběhem nevyžadujícím
hospitalizaci, aby zůstali v domácí izolaci a nenavštěvovali zdravotnické zařízení!
Kontaktujte prosím svého praktického lékaře.
Nová je bezplatná celostátní informační linka 1212, která slouží jako základní informační
linka a rozcestník pro občany v souvislosti s koronavirem. Linku 155 využívejte výhradně v
případě ohrožení života!
ON Jičín neprovádí u nemocných s podezřením na koronavirovou infekci( COVID-19) testy !
Děkujeme za pochopení a respektování .
V současné době ON Jičín, nemocnice Nový Bydžov, přijala vzhledem k šíření
koronavirové infekce následující opatření. Chráníme jimi nejen zdraví našich pacientů ale i
našich zaměstnanců.
*Již od 9.3. je na všech lůžkových odděleních zákaz návštěv.
*Vzhledem ke složení pacientů ( velká část pacientů chronických a vyšších věkových skupin)
a jejich rizikovosti při možné nákaze, se zřizování infekčních lůžek zde v N. Bydžově
neplánuje.
*Nyní je tento typ lůžek na infekční klinice ve FNHK a v plánu je otevření lůžek tohoto typu
v Jičíne, od 18.3.2020. Testování na koronavirus se u nás neprovádí.
*Abychom zamezili co nejvíce možnému šíření nákazy v nemocnici na naše pacienty, od
17.3. bude fungovat zdravotnická hlídka u jediného možného hlavního vchodu do nemocnice
- vrátnice, vstup bude umožněn pouze pro aktuálně nemocné či jejich doprovod, a to v
minimální možné míře, dále pacienti objednaní ( ne odkladné chronické obtíže) . Slíbena je i
dle potřeby součinnost městské policie či policie ČR
Od dnešního dne 17.3.20 platí uzavření následujících ambulantních provozů v Bydžově
Poradny interního oddělení : gastroenterologická, diabetologická, plicní, nefrologická,
revmatologická, hematologická, nutriční
Zachována je všeobecná interní ambulance řešící akutní stavy interních nemocí.
Rehabilitační ambulance: zcela uzavřena ambulance Chlumec a Nová Paka, výrazné
omezení ambulancí v Jičíně a N. Bydžově( pouze výjimečné případy po domluvě s lékařem či
sestrou - stav po operacích úrazech, obrna lícního nervu.
Chirurgická ambulance funguje jen pro akutní stavy, neprovádějí se plánované a
odkladné zákroky.
Urologická ambulance pro neodkladné stavy, o recepty žádejte telefonicky a budou vám
zaslány na mobilní telefon.
Buďte prosím ohleduplní, tato opatření platí až do odvolání a mají význam chránit naše
pacienty i zdravotníky a další personál pracující ve zdravotnictví.
V N. Bydžově, dne 17.3.2020
Prim.MUDr. Jana Kolářová,NLP N.Bydžov, ON Jičín, a.s.

