VESZÉLYHELYZETI ORVOSI ELLÁTÁS!
Tisztelt Pácienseink!
Tekintettel a COVID-19 pandémia kapcsán kialakuló járványügyi veszélyhelyzetre, az alábbiakról
tájékoztatjuk Önöket:
1. Az időszakos 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. Jelen
veszélyhelyzet esetén kifejezetten fontos, hogy ilyenkor mindenképp maradjanak otthon, kerüljék
a közösségben tartózkodás formáit!
2. Amennyiben MAGAS LÁZ, SZÁRAZ, KÍNZÓ KÖHÖGÉS, FULLADÁS jelentkezik, esetlegesen
érintkezés is előfordult koronavírus fertőzött beteggel, vagy fertőzött területen járt az elmúlt 14
napban végképp TILOS a rendelőbe jönni!
Fenti esetben, rendelési időben hívja a 06 29 493 026 telefonszámot!
3. Az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre
kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
TEHÁT: ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, nem kell a
szakrendelőbe menni új javaslatért, ideiglenesen (90 napra) meghosszabbításra kerül.
4. Közgyógy igazolványok automatikusan érvényben maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt,
valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig.
5. Szakrendelésekre beutalókat kizárólag nem halasztható esetekben adunk (a több hónapos, fél
éves, éves panaszok halaszthatók), beleértve a laboratóriumi vizsgálatok kérését is!
6. Jelen esetben NINCS SZÜKSÉG ORVOSI IGAZOLÁS-ra az óvodákból, iskolákból való
hiányzások miatt!
7. Kérem, hogy gyógyszerfelírási, táppénz, orvosi igazolás kiadására irányuló kéréseiket rendelési
időben, telefonon tegyék meg!
8. Kérem, hogy a leleteik bemutatását – amennyiben azok nem sürgősek (pl. nem friss lelet
bemutatása) – halasszák a veszélyhelyzet utáni időtartamra!
9. 2020.03.16-tól a rendelőben az alábbi működési rend lép életbe. A veszélyhelyzetre tekintettel
kérjük ennek szigorú betartását!
A rendelő várójában 1 fő tartózkodhat. Gyermek(ek) esetében plusz 1 fő szülő vagy kísérő. A
rendelői helyiségbe 30 másodperces kézmosás után léphetnek be. Erre vonatkozóan kihelyezett
tájékoztató áll rendelkezésre.
A fent említett létszám után zárjuk az ajtót! Erre azért van szükség, hogy a fertőzés kockázatát
minimálisra csökkentsük.
Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy ne az idős nagyszülőkre bízzák még az egészséges
gyermekeiket sem, mivel tünetmentesen is fertőz a vírus, ha azt a gyermek hordozza!
Kérjük, hogy se a Facebookot, se az e-mail címünket ne használják "online ellátási" céllal, illetve
fotókat sem fogadunk diagnosztizálásra, mivel ez orvosetikai jogszabályba ütközik!
Kérem fentiek tudomásul vételét és segítő együttműködését!
A fent leírtak a veszélyhelyzetnek megfelelően változhatnak!
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