Πληροφορίες για Ασθενείς και Ιατρούς
Ασθενής:

Ημερομηνία:

Ιατρός:

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΙΝΣ (ΝΝΥΚ)
Η Εξωνοσοκομειακή Παρεντερική Αντιβιοτική Θεραπεία του Νοσοκομείου της Νέας Υόρκης στο
Κουίνς – Μονάδα ΕΠΑΘ- είναι μία υπηρεσία υποστήριξης προς εξυπηρέτηση των ασθενών, του
ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου και των ιατρών της κοινότητας.
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΘ: Οι περιπατητικοί και οι εξωτερικοί
ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται ενδοφλέβια αντιβιοτικά άπαξ ημερησίως. Οι διαχειριστές
περιστατικών του ΝΝΥΚ, γνωρίζοντας το πρόγραμμα φροντίδας ενός ασθενούς, την
ασφαλιστική του κάλυψη και τις οδηγίες που του δόθηκαν στο εξιτήριο, προβαίνουν σε
παραπομπές στη νέα μονάδα. Επιπρόσθετα, οι ιατροί δύνανται να παραπέμψουν ασθενείς μέσω
των ιατρικών επισκέψεων σε συνεργασία με κάποιο μέλος της ομάδας Λοιμωδών Νοσημάτων.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΘ: Η Μονάδα ΕΠΑΘ έχει ως σκοπό τη μείωση
της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο, των νοσοκομειακών λοιμώξεων και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, σε περιπτώσεις στις οποίες ο ασθενής
είναι έτοιμος να επιστρέψει στο σπίτι του αλλά συνεχίζει να χρειάζεται ενδοφλέβια αντιβιοτικά
άπαξ ημερησίως.
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΑΘ: Δωμάτιο 337 του Βόρειου Κτιρίου (παραπλεύρως των Πράσινων
Ανελκυστήρων). Εισέλθετε στο νοσοκομείο από τον κύριο προθάλαμο και χώρο υποδοχής.
Η στάθμευση είναι δωρεάν για τους εξωτερικούς ασθενείς (ή για συγκεκριμένο μέλος της
οικογένειας του ασθενή που θα τον μεταφέρει στο ραντεβού).
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΘ: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. και
Σάββατο και Κυριακή από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:00 το μεσημέρι.
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ: Οι διαχειριστές περιστατικών του
ΝΝΥΚ θα εξετάσουν την περίπτωση πριν την παραπομπή.
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η νέα μονάδα διοικείται από το Τμήμα Υπηρεσιών
Φροντίδας Ασθενών και εποπτεύεται από το Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων.
• Για παραπομπές από τη
Διαχείριση Περιστατικών
• Για συμβουλές από την ομάδα
Λοιμωδών Νοσημάτων

(718) 670-1300
(718) 670-1525

Παραπέμφθηκε από τον/την:
New York Hospital Queens
56-45 Main Street
Flushing, New York 11355
nyhq.org

Ημερομηνία:

Η εμπειρία που εμπιστεύεστε.
Η εξυπηρέτηση που σας αξίζει.

