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Vážení pacienti,  

vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme v záujme ochrany verejného zdravia pristúpili 
k zásadným preventívnym opatreniam. Našim cieľom je poskytnúť bezpečnú zdravotnú 
starostlivosť, ochrániť Vás – pacientov ako aj zdravotnícky personál.  

OPERAČNÉ VÝKONY – od pondelka 16.3 .2020 odkladáme všetky naplánované operačné 
výkony. V prípade potreby sa môžete obrátiť na príslušnú ambulanciu alebo oddelenie.  

  

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA – na všetkých ambulanciách spadajúcich pod Nemocnicu Snina, 
s.r.o. ako aj na rádiodiagnostickom oddelení ošetrujeme/vyšetrujeme len akútne stavy. 

Pacienti so známkami akútneho respiračného ochorenia /napr. kašeľ, kýchanie, zvýšená teplota 
atď. /okrem nevyhnutných prípadov/ nebudú ošetrení. 

Preobjednanie na iný termín je nutné dohodnúť si telefonicky počas pracovných dní v čase od 
07:00 do 13:00 na telefónnom čísle daného pracoviska. 

Predpis svojich liekov si pacienti môžu zabezpečiť telefonicky a prostredníctvom e-receptu si ho 
vyzdvihnú priamo v lekárni. Nechoďte do nemocnice ak to naozaj nie je nutné. Vyšetrenia, ktoré 
nie sú nevyhnutné, odložte.  

Od 17.3.2020 do odvolania sa prerušuje podávanie rehabilitačných procedúr na Oddelení 
fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.  

  

HOSPITALIZÁCIE - hospitalizovaní pacienti musia striktne dodržiavať prijaté pokyny, s ktorými 
Vás oboznámi personál oddelenia. 

Do odvolania nebude možné využiť službu doprevádzajúcej osoby počas pôrodu.  

  

OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI 

✔Od 05.03.2020 platí zákaz návštev pacientov na všetkých  oddeleniach nemocnice 

✔Od 17.3.2020 je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom - zadný vchod do 
nemocnice od bufetu  bude až do odvolania uzamknutý. Vstup do nemocnice je nepretržite 
koordinovaný zamestnancom nemocnice.    

✔Od 17.3.2020 prerušujeme prax a stáže študentov v našej nemocnici.  

  

Do priestorov nemocnice vstupujte prosím len  s rúškom alebo podobným ochranným 
prostriedkom zakrývajúcim ústa a nos. 
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Žiadame Vás, aby ste sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny 
zdravotníckeho personálu.  

‼ AK ZATAJUJETE INFORMÁCIE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ 
ANAMNÉZE,  OHROZUJETE NIELEN SEBA, ALE AJ SVOJE OKOLIE‼  

  

Ďakujeme za pochopenie.  

 

V Snine 17.03.2020 

   

  

         


