Kedves Betegek!
Fontos közleményt szeretnék megosztani Önökkel!
A járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel a következőről tájékoztatjuk betegeinket:
1.Kérjük a betegeket, hogy háziorvosukat csak sürgős, kifejezetten indokolt esetben
(életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) keressék személyesen a
háziorvosi rendelőkben!
Légúti fertőzés, láz, koronavírusos kontakt,14 napon belül külföldön járt személy nem
léphet be a váróterembe!!!
Más sürgős esetben telefonos egyeztetést követően, gyermekenként egy kísérő megengedett.
Felnőttekkel kísérő csak kifejezetten indokolt esetben jöhet.
2.Lehetőség szerint telefonáljanak, hogy milyen célból keresnék fel a rendelést és telefonos
konzultáció alapján eldöntjük, hogy szükséges-e az orvos-beteg találkozás, és ha igen, akkor
megjelölt időpontra érkezzenek, hogy a beteg-beteg találkozást minimálisra csökkentsük a
várótermekben!
3.A várótermekben lehetőség szerint egyszerre sok beteg ne tartózkodjon, max 3 fő és a
betegek egymástól 2 méteres távolságban várakozzanak!
4.A háziorvosok rendelői elérhetősége nyilvános.
5.Kérjük, hogy telefonos hívás esetén türelemmel és többször próbálkozzanak, mert a vonalak
túlterheltek lehetnek!
6.A gyógyszerrendelésüket akár elektronikus formában is (e-mailben
lovopetriorvos@gmail.com) elküldheti háziorvosuknak, erről részletesebb információt
telefonon kaphatnak.
7.Az elektronikusan felírt állandó gyógyszereket a patikában a hozzátartozók, gondozónők is
kiválthatják a beteg TAJ számának ismeretében, amennyiben saját magukat személyi
igazolványukkal igazolják!
8.Az idős betegek gondozónőit kérjük, hogy gyűjtsék össze a gondozottaiktól a szükséges
gyógyszerlistákat pontosan megjelölve a szükséges gyógyszerek nevét és mennyiségét
és összegyűjtve kérjék azokat! (ne pedig egyesével!)
9.A gyógyászati segédeszközök felírása papír alapú felírási igazoláson történik jelenleg
(sajnos ezeket nem tudjuk felküldeni az elektronikus térbe- "felhő"-be). Ezek átvétele
telefonon történő egyeztetés alapján történik.
10.A veszélyhelyzet időtartalma alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat ( táppénzes
papírokat) a táppénzen lévő beteg munkáltatójának email címére,ill.levélben pontos címére
küldjük.A munkáltató email és postai címéről a beteg gondoskodjon!
11.Emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerek 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 ideje alatt lejárt, nem
szükséges a szakrendelőbe menni új javaslatért, hanem ideiglenesen (90 napra)
meghosszabbításra kerül általunk.
12.A lejárt közgyógy igazolványok meghosszabbítására sincs szükség, a veszélyhelyzetben
ugyanis ezek is automatikusan meghosszabbításra kerülnek ideiglenesen ennek időtartamára
(+90 nap)
13.Kérjük, hogy a leleteik bemutatását-amennyiben azok nem sürgősek, akkor halasszák a
veszélyhelyzet utáni időtartamra. Lehetőség van telefonos konzultációra is a leletek ügyében.
14.A lejárt jogosítványok érvényesítése miatt sem szükséges megjelenni a rendelőben, mert a
veszélyhelyzet ideje alatt azok használhatóak!
15.A népegészségügyi szűrővizsgálatok, az esedékes felnőtt és gyermek státusz vizsgálatok is
halaszthatók! A gyermekek kötelező védőoltásának beadása azonban szükséges, mely előre
telefonon egyeztetett időpontban történhet!
16. 60 év felettiek illetve krónikus betegségekben szenvedők (elsősorban légzőszervi és szívérrendszeri, daganatos és cukorbetegek) a rendelkezésre álló adatok alapján fokozottan
veszélyeztetettek a vírus okozta megbetegedés kimenetelét illetően, ezért ők csak abban az
esetben keressék személyesen a rendelőt , ha halaszthatatlannak érzik a problémájukat és ezt
is csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján tegyék!
17.A közösségi életet - nyilvános hely ill. sok embert érintő társas érintkezések- lehetőség
szerint kerüljék! A hagyományos üdvözlési formákat( puszi, kézfogás) a veszélyhelyzetben
mellőzzék!Ha tehetik ,akkor MARADJANAK OTTHON!
18.Mossanak kezet alaposan naponta többször fertőtlenítőszerekkel, amennyiben ez nem
elérhető, akkor a megfelelő ideig ( legalább 20 másodperc) történő melegvizes szappanos
kézmosás az ajánlott!
19.Zsebkendőbe tüsszentsenek, köhögjenek! Amennyiben légúti tünetei vannak használjon
maszkot nyilvános helyeken!
20.Pánikot ne keltsünk, de a FELELŐSSÉGTELJES MAGATARTÁS mindenkitől elvárt!
Fenti irányelvek érvényesek a Központi Háziorvosi Ügyeletben történő ellátásokra is!
Elérhetőségeim:
Telefon 8-12 között hétfőn és szerdán Lövőpetriben 06-45-454772 a rendelői vonalas
telefonon. Kedden és csütörtökön 8-12 között Nyírlövőn 06-45-704072 a rendelői vonalas
telefonon,pénteki napokon felváltva szintén 8-12ig vagyok elérhető a fenti telefonszámok
egyikén. Lövőpetriben és Nyírlövőn is az aszisztensek 13.00-ig tartózkodnak,valamint
lovopetriorvos@gmail.com e-mail címen is elérhető vagyok.

