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Tájékoztató a lakosság egészségügyi ellátásáról 
 

 

 

A kialakult járványügyi helyzet mindenkit az eddigi háziorvosi és rendelőintézeti ellátás 

megváltoztatására kényszerít. Kérem együttműködő segítségüket a következő hetekben, 

hiszen csak közösen, együttműködve tudjuk a nagyobb károkat megelőzni, egymás 

egészségére vigyázni. 

 

Mindannyian tartsuk be a következőket: 

 

Háziorvosi ellátásra vonatkozó ajánlás: 

1. Kizárólag indokolt, halaszthatatlan esetben keressük fel a rendelőt. Egyszerre csak 1-2 

személy tartózkodhat a váróban. Kisebb panaszokkal (pl. orrfolyás, nátha, enyhe, múló 

hasmenés) próbálkozzunk a szabadon megvásárolható tüneti szerekkel. Hónapok, évek óta 

fennálló panaszainkat ne most akarjuk kivizsgáltatni, kezeltetni (pl. időskori kopásos ízületi 

fájdalmak, derékfájás) 

 

2. Ha nem múló magas láz, szárazköhögés, fulladás jelentkezik, és külföldön jártunk, vagy 

fertőzésre gyanús beteggel érintkeztünk, TILOS felkeresni a rendelőt. Telefonáljon, és 

megbeszéljük a további teendőket. Közvetlenül is hívhatók a következő központi számok 

koronavírussal kapcsolatban: 0680277455 vagy 0680277456. 

 

3. Állandó receptek íratása céljából ne jelenjenek meg a rendelőben, erre most nagyon jó 

megoldás az e-recept. Telefonon kérjék receptjeiket az adott háziorvos telefonszámán a 

teljesítéséhez, felhőbe felrakásához türelmüket kérjük, hiszen minden kérés teljesítéséhez 

nekünk is időre van szükségünk. Az e-recepteket bárki kiválthatja a gyógyszertárakban, aki 

ismeri a beteg TAJ-számát, és igazolni tudja saját személyazonosságát. A gyógyászati 

segédeszközöket, incontinentia eszközöket, tesztcsíkokat, tűket sajnos továbbra is csak papír 

alapon tudjuk felírni, ezért be kell jönnie valakinek, de előre megírjuk, ha odatelefonálnak 

előtte a rendelőbe.  

 

4. Korábbi leleteik megbeszélésére később is lesz idő, lehetőség, nem most van ennek az 

ideje. 

 

5. Későbbre halasztandók az ismert, kezelt, egyensúlyban lévő krónikus betegek 

szakrendelői kontroll vizsgálatai is, a rutin laborokkal együtt. Ezen beutalókért ne most 

jöjjenek. 
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6. A veszélyhelyzetre tekintettel kormányrendelet alapján a lejáró szakorvosi javaslatok, 

közgyógyigazolások miatt sem kell a rendelőbe menni, illetve sietni a szakrendelésekre 

hosszabbítani, mert a veszélyhelyzet időtartama alatt, és utána 90 napig ezek érvényben 

maradnak, gyógyszereiket ki tudjuk írni. 

 

7. Ugyanez vonatkozik a jogosítványok hosszabbítására. A veszélyhelyzet időtartama alatt 

emiatt lehetőleg ne jöjjenek a rendelőbe, a Kormányablakok sem fogadják Önöket. A lejárt 

jogosítványok a veszélyhelyzet ideje alatt és azt követően 15 napig érvényben maradnak. 

Tehát emiatt sem kell idegeskedni és bejönni. 

 

8. Az eddigi gyakorlattal ellentétben a táppénzes megjelenések alól is felmenthetők a betegek. 

A hosszabb ideje táppénzen lévőknek nem kell 2 hetente bejönni felülvizsgálatra és a 

táppénzes papírért. 

 

9. A veszélyhelyzet ideje alatt nem áll módunkban "Fertőző betegségtől mentes" 

igazolást kiadni, ahogyan "Korona vírus megbetegedéstől mentes"-et sem. 

Laborvizsgálat végzése nélkül nem adható ilyen igazolás, nekünk jogkörünk ilyen vizsgálat 

elvégzésére nincs. 

 

10. A veszélyhelyzet ideje alatt a szokásos otthoni gondozásos beteglátogatásokat is csak 

indokolt esetben tesszük meg. Az érintetteket értesítjük. Receptjeiket e-recept formában 

küldjük. 

 

11. Ne csináljunk politikai ügyet a kialakult helyzetből! 

Kérem megértő, támogató, elfogadó hozzáállásukat. Mindannyiunk közös érdeke, hogy sem 

Önök, sem mi, egészségügyi dolgozók ne betegedjünk meg, mert ez egy ördögi körhöz 

vezetne. Segítsenek azzal, hogy elmondják rokonaiknak, az internetet nem használó idősebb 

betegeinknek. 

 

 

A következő telefonszámokon kereshetik háziorvosainkat: 

- Dr Magyar Hajnalka  Fő u.3.   66/783-460 

- Dr Petrikó Attila Fő u.3.   66/783-494 

- Dr Nagy Éva  Kossuth u.30.   66/610-094 

- Dr Schober Ottó Dr Pikó B.u.3.  66/386-110 

- Dr Macsári Judit Dr Pikó B.u.3.  66/282-041 

- Dr Kolozsvári Árpád Szondi Gy.u.1.  66/386-416 

- Dr Varga Géza gyermekorvos Hídfő u.1. 66/386-268 

- Dr Fekécs Tünde Dr Pikó B.u.3.  66/283-890 

- Dr Katona Piroska Szabadság tér 2/2   66/282-937 

 

Sűrgős, életveszélyes esetben hívható számok:   

- Dr Magyar Hajnalka  Fő u.3.   30/3863-190 

- Dr Petrikó Attila Fő u.3.   20/2803-383 

- Dr Nagy Éva  Kossuth u.30.   30/4940-699 

- Dr Schober Ottó Dr Pikó B.u.3.  20/5519-887 

- Dr Macsári Judit Dr Pikó B.u.3.  20/6224-555 

- Dr Kolozsvári Árpád Szondi Gy.u.1.  66/386-416 A hívás készenlét alatt                  

                                                                                                   átirányítva a mobiljára! 

- Dr Varga Géza gyermekorvos Hídfő u.1. 30/4225-966 



- Dr Fekécs Tünde Dr Pikó B.u.3.  70/5401-069 

- Dr Katona Piroska Szabadság tér 2/2   20/9726-215 

 

Szakorvosi Rendelő Intézet működésére vonatkozó ajánlások: 

Az Önök biztonságát szem előtt tartva a Rendelőintézet csökkentett betegszámmal, de 

folyamatosan működik. 

A várókban maximum 4 beteg tartózkodhat.  

Lázas, felsőlégúti fertőzésben szenvedő beteget nem fogadunk. 

A vérvételi időpontoknál prioritást élvez a műtét előtti halaszthatatlan vérvétel. 

Az INR, protrombin meghatározás. A többi vérvétel számát korlátozzuk, az e miatti hosszabb 

várólista kialakulása miatt megértésüket kérjük. 

Átmeneti jelleggel nem működik a fül-orr gégészet és a bőrgyógyászat. 

Az ortopédián szünetel a gyógyászati segédeszköz rendelés, a cipő rendelés, a lúdtalp 

vizsgálat és a fizioterápiás kezelések felírása. Két hetente tartjuk meg  a rendelést. 

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy azokat a speciális recepteket, melyeknek felírása csak 

Intézetünkben lehetséges az Önök rendelkezéseire bocsájtsuk. 

Ezzel kapcsolatban kérjük érdeklődjenek Kollégáinktól telefonon a 66/581-180-as 

telefonszámon. 

Fertőtlenítőszereket  helyeztünk ki a várókban, melyeknek használata kézfertőtlenítés céljából 

mindenki számára belépés után kötelező. 

 

Fogorvosi ellátás: 

Csak sürgős esetekben, telefonon előre jelzett fogorvosi ellátás történik, melyet Dr Kerekes 

Attila végez mindenkori rendelési idejében. 

Telefonszám: 

Fő út 3. Fogorvosi rendelő    66/283-566 

Kossuth út 30.sz. Fogorvosi rendelő:                  66/784-739 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy előreláthatólag két hétig Dr Török Anna nem rendel. 

 

Biztassuk egymást a higiénés előírások betartására, valamint az idősek lehetőség szerint ne 

menjenek sehová sem. A cseppfertőzések számának csökkentése miatt lehetőség szerint 

lakásunkból kilépve használjunk szájmaszkot. Figyeljünk az idős, segítségre szoruló 

betegekre, aki ráér, ajánlja fel segítségét a bevásárlásban, gyógyszereik kiváltásában, ahogy 

erre már több helyen alakultak önszerveződő csoportok. 

Kövessük ezeket a pozitív példákat! 

Közös erővel szerencsésen túljutunk majd a nehézségeken! 

 

 

 

Tisztelettel és jó egészséget kívánva: 

Dr. Magyar Hajnalka 

 


