Kedves Betegeink!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott és a honlapunkon 2020. március 16-án 8
órakor közzétett közleményre, valamint általam néhány fontosnak tartott részletre
szeretném felhívni a figyelmet.
1. Az utasítás szerint 65 év feletti egészségügyi dolgozó nem találkozhat közvetlenül a
betegekkel.
2. A legfontosabb, hogy drasztikusan csökkenjen az orvos-beteg találkozások száma.
-

Csak gyógyszerfeliratás céljából személyesen nem kell megjelenni, telefonon
lehet kérni a szokásos gyógyszereket, az e-receptet bárki, bármelyik patikában
kiválthatja.

-

Szakorvosi javaslat meghosszabbítása sem indokolja a személyes megjelenést. A
járványügyi helyzet lezárulását követő 90 napig az még érvényben van, ugyanez
vonatkozik a közgyógyellátási igazolványokra is.

3. Kérem, fogadják el, hogy különböző okok miatt várhatóan folyamatosan változik a
szakrendelések rendelési ideje és a rendelő kollégák személye – szervezési,
biztonsági és egyéb okokból. Jellemzően csak egy, délelőtti rendelés lesz.
4. Ezen a héten biztos, hogy nem lesz vérvétel Intézetünk Laboratóriumában.
Amennyiben az üzemeltető biztosít vérvevő Munkatársat, kizárólag sürgős
vizsgálatra lesz lehetőség, erről és a vizsgálati panelről tájékoztatást a Synlabtól a
holnapi napon kapunk.
5. A folyamatos felnőtt fogászati ellátást hétfőtől péntekig 8 órától 13 óra 30 percig 1
fogorvos biztosítja, kizárólag a sürgős, acut (hirtelen fellépő acut fájdalom, vérzés)
ellátást igénylő betegeket fogadva.
6. A Védőnői Szolgálat munkáját home office-ban végzi. Javasoljuk a telefonon történő
kapcsolattartást.
7. A Madách u. 5. szám alatti gyermekfogászati egységet lezártuk, a Munkatársak az
Ady Endre úti rendelőben délelőtt teljesítenek szolgálatot, sürgős esetekben.
8. Valamennyi mozgásterápiás egységünk
működését felfüggesztettük.

(gyógytorna, fizikoterápia,

masszázs)

9. A rendelet szerint a tüdőszűrés szünetel, a Tüdőbeteggondozóban a rendelés az
alábbiak szerint alakul: kedd – délután, szerda, csütörtök, péntek – délelőtt.
Határozott kérésem, hogy mielőtt a jelzett időpontban elindulna, telefonáljon (3475900/142-es vagy 182-es mellék); minden telefonkészülék mellett kollégák ülnek,
hogy feltett kérdéseikre kellő szakmai segítséget tudjanak nyújtani.
Sok esetben a telefonos konzultáció elegendő ahhoz, hogy – a tanácsokon felül, erecept formájában gyógyszert is biztosítson a jelenlévő kolléga.
10. Kardiológiai szakrendelésünk is felfüggesztésre került a vonatkozó miniszteri
utasítás szerint. Az EKG, ABPM és Holter-vizsgálatok kiértékelésre kerülnek.
11. A Bőr- és Nemibeteggondozó kedden és pénteken délelőtt, csütörtökön délután
fogadja a halaszthatatlan ellátást igénylő eseteket. Konzultációra, tanácsadásra
telefonon van lehetőség.

12. Nőgyógyászati szakrendelésünk a héten nem elérhető.
Kismama gondozásra új időpontért kérem, a délelőtti órákban jelentkezzen a 3475931-es telefonszámon.
13. A Radiológiai osztályunkon átmeneti ideig nem történik UH-vizsgálat, mammográfia,
csontsűrűség-mérés.
14. Visszavonásig szünetelnek az infúziós kezelések is.
15. A Diabetológiai szakrendelés szünetel, a szükséges gyógyszereket, injekciókat a
háziorvos biztosítja. A telefonos szaktanácsadást a Diabetológia rendelési idejében
Kolev Gabriella látja el.
16. Egyéb szakrendeléseinkkel kapcsolatban a naponta frissítésre kerülő honlapunkat
kísérje figyelemmel.

