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Tisztelt Páciensünk! 
 

A VERSYS CLINICS Humán Reprodukciós Intézet továbbra is fogadja az előzetesen regisztrált pacienseket, 
azonban a koronavírus (COVID-19) által kialakult járványhelyzet miatt a nagyfokú elővigyázatosság 
jegyében az alábbi változtatásokat vezetjük be, és kérjük önöktől a következő - lent részletezett- 
ideiglenes intézkedések tudomásul vételét és azok betartását: 

• Lázas, felső légúti tünetekkel rendelkező pácienseink NE jelenjenek meg az intézetben- akkor sem 

ha előre megbeszélt időpontjuk van. Ilyen esetben telefonon kérünk értesítést, hogy 

átütemezhessük az időpontjaikat és a szükséges intézkedéseket megtehessük. 

• A folyamatban lévő – tünetmentes, alacsony rizikójú- meddőségi kezeléseket tovább folytatjuk, 

ameddig a hatóság másképpen nem rendelkezik. 

• Külföldről hazatért, illetve tünetekkel rendelkező – magas rizikójú- új páciensek kezelését 

intézetünk NEM vállalja. 

• Intézetünk működése során betartja és alkalmazza a magyarországi hatályos rendszabályokat és a 

nemzetközi ajánlásokat.  

• Minden páciens érkezése esetén át kell esnie a kötelezően előírt vizsgálatokon és a szükséges 

adminisztrációs folyamaton, csak ezek elvégzése után léphet be az intézet területére 

• Intézetünkben folyamatban van a COVID-19 laboratóriumi szűrő teszt beszerzése és bevezetése, 

ezen vizsgálatot minden dolgozón és minden páciensen el fogjuk végezni 

• az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) rendeletmódosításai alapján csökkentjük az orvos-

páciens találkozókat, így azon esetekben, amikor megoldható, telefonon vagy Skype-on keresztüli 

online konzultációt vezetünk be (a Skype elérhetőséget és időpontot kollégáinktól a 06-1-799-

5120  telefonszámon  kaphatnak) 

• WHO által javasolt szabályok alapján a személyes konzultációk idejét 15 percre minimalizáljuk 

• A pácineseket várakozás alatt időben és térben elválasztjuk 

• 8 főben maximalizáljuk a váróban tartózkodó Pácienseink számát 

• Mai nappal töröltünk minden nem sürgősségi műtéti beavatkozásainkat 



 

 

• Minden páciens megjelenés előtt és után fertőtlenítést végzünk  

• Megkérünk Mindenkit, hogy intézetünkbe egyedül érkezzen, a váróban tartsa be az 2 méter 

távolságot a többi Pácienstől 

• Kérjük, hogy a páciensek hozzátartozói az intézeten kívüli, kijelölt területen várakozzanak 

• A fertőzés minimalizálása érdekében kérjük Pácienseinket a saját toll használatára a nyilatkozatok 

kitöltése során 

• Közösségi tereket rendszerességgel fertőtlenítjük 

• Tüsszentés esetén eldobható papír zsebkendő használata javasolt. 

• Váró  20 percenként szellőztetjük, kérjük ennek tudomásul vételét 

 

Ezen hírlevelünket naponta frissítjük, kérjük itt is tájékozódjanak Intézetünk működéséről. 
 
 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

 
 
Versys Clinics HRI Kft.  
 

 
 
 
 


