
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

  

Értesítjük Önöket, hogy 2020. 03.16-tól tervezett egészségügyi ellátása csak akkor kerül 
elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében) kerül sor. 

Az előjegyzett betegek előjegyzéseiket beszéljék meg ellátó orvosaikkal telefonon, vagy 
elektronikus formában. 

Amennyiben légúti fertőzés, láz koronavírus kontakt 14 napon belül külföldi 
tartózkodás, vagy külföldön járt személlyel történő kapcsolat áll fenn telefonon értesítse 
háziorvosát. 

Ezen betegek a váróterembe nem léphetnek be! 

Járványügyi felügyeletet(karanténba vonulást) háziorvos, ill járványügyi felügyelet rendelheti 
el. 

A karantén idejére táppénz nem jár tünetmentes esetben! Karantén idejére a fizetésről 
egyénileg döntenek a munkáltatók. 

Vényigényüket a szokásos módon adják le, papíralapú felírási igazolás nem lesz, az e-
recepteket a beteg ill. a hozzátartozó is átveheti TAJ kártya vagy szig. ellenében. 

  

Kérjük, hogy a 60 éven felüliek, a szív-érrendszeri , légzőszervi, rosszindulatú daganatos 
betegségben, a máj ill. a vesebetegek valamint minden olyan személy aki immunrendszert 
elnyomó kezelésbe részesül ( szteroid ill. kemoterápia), magasabb  kockázattal rendelkezik, 
ezért minden óvintézkedést tartson be! 

A fertőzött területről hazaérkező tünetmentes hozzátartozók vonuljanak önkéntes karanténba. 
Amennyiben mód van rá a házastársa és a gyerekek lehetőség szerint átmenetileg 
költözzenek el egy rokon családhoz. átmeneti idő: 14 nap! 

  

Koronavírus gyanús betegek az ismert módon, telefonon keresztül vegyék fel a kapcsolatot 
a háziorvossal. 

Amennyiben lázas, de koronavírusra nem gyanús vizsgálata előre meghatározott időben 
elkülönített, rendelőn kívüli várakoztatással, védőfelszerelésben történik. A betegen legyen 
sebészeti szájmaszk, amit maga biztosít. 

Koronavírusra gyanús beteg rendelői/otthoni vizsgálata TILOS!  (kivéve életveszély) 

Háziorvosok elérhetősége: 

1. Háziorvosi Szolgálat: 32/785-437 Mobil: 06-30-416-8069 (Dr. Váraljai Béla) 

2. Háziorvosi Szolgálat: 32/350-658 Mobil: 06-70-454-7595 (Dr. Szabó Anna) 

3.  Háziorvosi Szolgálat: 32/ 350-634 Mobil: 06-30-325-8802 (Dr. Rákos Márton) 

4. Háziorvosi Szolgálat: 32/418-167 Mobil: 06-20-552-9200 (Dr. Koós Judit) 

5. Háziorvosi Szolgálat: 32/418-169 Mobil: 06-30-757-2186 (Dr. Mourtjos Ioannis) 

6. Háziorvosi Szolgálat: 32/418168 Mobil: 06-20-563-1595 (Dr. Lipták Valéria) 

7. Háziorvosi Szolgálat: 32/353-756 Mobil: 06-30-967-6836 (Dr. Szász Iván) 

  

                                                                                               Szoó Katalin sk. 

                                                                                                 BESZ-vezető 

 


