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Tisztelt Polgármester Urak, Tisztelt Képviselőtestületek!
A koronavírus járvány miatt az Emberi Erőforrások Minisztere 2020.03.14-én kelt rendeletmódosítása
alapján, a fertőzés terjedésének visszaszorítását szolgáló, az orvos - beteg találkozás szükségességét
csökkentendő, szakrendelőnkben a következő intézkedéseket rendeltem el.
1. Szakmailag indokolható, sürgős esetek kivételével, valamennyi szakrendelésre (beleértve
laboratórium, röntgen, traumatológia, tüdőszűrés), csak előjegyzés alapján fogadunk beteget.
Ez a visszarendelt betegekre is vonatkozik! A telefonos előjegyzés megkönnyítésére, külön
személyzetet biztosítunk a recepción.
2. A betegeknek laborleletet nem adunk ki, az eredményt az EESZT-re a számítógépes rendszer
feltölti.
3. Azon településekről, ahol kihelyezett vérvételt működtetünk, csak sürgős esetekben fogadunk
vérvételre betegeket. Kérem, a szükséges vérvételt a kihelyezett vérvétel időpontjában,
helyben végeztessék el!
4. A betegek egészségének védelmében minimálisra kívánjuk csökkenteni az egy légtérben
várakozók számát. Emiatt, az időpontra érkező betegek legkorábban 15-20 perccel korábban
jelenjenek meg a rendelőben! A több órával a foglalt időpontjuk előtt érkező betegeknek nincs
lehetőségük a rendelőben várakozni.
5. A nem sürgős ellátást igénylő betegek előjegyzést kapnak, vagy ha az aznapi rendelésre még
van szabad időpont, aznap ellátásra kerülnek, de az ellátásukig a rendelőben nem
várakozhatnak!
6. Sürgős- illetve relatív sürgős műtéti ellátást igénylő betegek kivételével (pl.: tályogfeltárás,
bőrgyógyász által rosszindulatúnak véleményezett bőrdaganat, benőtt köröm, trombotizált
külső aranyér stb.), tervezett műtétek az egészségügyi vészhelyzet végéig szünetelnek.
7. Infúziós, kúraszerű kezeléseinket átmenetileg szüneteltetjük
8. A felső légúti hurutban szenvedő betegek – egyéb okból kezdeményezett – nem sürgős
vizsgálatát javasolt későbbi időpontra tenni. Kérjük, hogy ezek a betegek a rendelőben orr-száj
maszkot viseljenek!
9. Jelen szabályok a járványügyi helyzet változása esetén haladéktalanul felülvizsgálatra
kerülnek, mely változásokról haladéktalanul értesítjük Önöket és a lakosságot.
Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a fertőzésveszély elkerülését szolgálja, hogy a fogorvosi
alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.
Kérem Önöket, hogy a fenti szabályokat szíveskedjenek településük lakosaival megismertetni,
honlapjukon megjelentetni!
A jelenlegi, legtöbbünk által soha nem tapasztalt válsághelyzetben csak az egymással való
együttműködés, a szabályok szigorú betartása jelentheti az egyetlen kivezető utat, azt, hogy a lehető,
legkevesebb veszteséggel vészeljük át a mindennapjainkat fejetetejére állító-, életünket komolyan
veszélyeztető járványt! Honlapunkat folyamatosan frissítjük, igyekszünk napra kész információval
ellátni a lakosságot.
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