Kedves Háziorvosi Betegeink
Veszélyhelyzetet hirdetett a Kormány a magyar emberek
egészségének védelmében, a koronavírus járvány megfékezésére.
A kihirdetett veszélyhelyzet idejére az alábbiakban kérjük
együttműködésüket:
 Csökkentsük mi is a felesleges találkozások számát!
 A rendelést csak halaszthatatlan esetben keressék fel!
 A váróban maximum 2 fő tartózkodhat, a várakozási idő többi része a
rendelő előtti szabad légtérben történjen!
 Az idősek fokozottan veszélyeztetettek, ők legyenek minél inkább
körültekintők!
 Vírusfertőzések, megfázások vény nélkül kapható szerekkel kezelhetők.
A szezonális vírusfertőzések átlagosan 80%-ban maguktól, nyom nélkül
gyógyulnak. Orvosi vizsgálat esetén sem tudunk hathatósabb terápiát
javasolni a vírusfertőzésre, mint a folyadékbevitel, ágynyugalom, tüneti
kezelés, vitaminok és lázcsillapítók használata. Nem saját kényelmünk
miatt, hanem közegészségügyi szempontból fontos, hogy ilyen esetben
a beteg otthon kúrálja magát!
 Kérjen telefonon tanácsot, táppénz és igazolás igényeket is elfogadunk
ily módon.
 Krónikus betegségben szenvedő betegeinknek szeretném elmondani,
hogy a mai naptól csaknem minden esetben elektronikus recepteket
írunk.
 Gyógyszerek felírása telefonon kérhető 1. sz. körzet (Kossuth u.):
46/394-171, a 2. sz. körzet (Rákóczi u.) 46/394-266, a gyermekorvosi
körzet 20/499-8900 számon, vagy dobják be a listát a beteg TAJ
számával a rendelő bejáratánál lévő postaládába.

 Mi „feltesszük a felhőbe”, felírási igazolás nélkül kiválthatja nem csak a
beteg, hanem hozzátartozója is bármely patikában a beteg TAJ
számával és saját személyazonosító adataival.
 Jogosítvány, közgyógyellátási igazolvány,
veszélyhelyzet ideje alatt nem jár le.
 A szűrővizsgálatokat
halasszuk későbbre!
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 A leletek megbeszélését ( pl. INR) lehetőség szerint telefonon tegyük
meg!

Amennyiben felmerül koronavírus fertőzés gyanúja, hirtelen
kezdettel MAGAS LÁZ, SZÁRAZ, KÍNZÓ KÖHÖGÉS, FULLADÁS
jelentkezik, esetleg érintkezés is előfordult külföldről hazajött
emberekkel, végképp TILOS a rendelőbe bejönni, mert amennyiben
a rendelő személyzete megfertőződik, úgy a többi ember ellátása
veszélybe kerülhet. Kérem, telefonáljanak és a szükséges
intézkedéseket meg fogjuk tenni!

Kérjük az Önök szíves együttműködését is abban, hogy megakadályozzuk a
vírusok tovább terjedését!
Az intézkedések az Önök védelme érdekében születtek, visszavonásig
érvényesek!
Kérem, vigyázzunk egymásra!
Köszönjük szíves közreműködésüket!
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