FELNŐTT HÁZIORVOSI FELHÍVÁS
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel a következőkről tájékoztatjuk betegeinket:
1.Kérjük a betegeket , hogy háziorvosukat csak sürgős , kifejezetten indokolt esetben
(életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) keressék személyesen a
háziorvosi rendelőkben!
2.Lehetőség szerint
és ha igen, akkor a megjelölt időpontra érkezzenek, hogy a beteg-beteg
találkozást minimálisra csökkenthessük a váróterembe!
3.A váróteremben lehetőség szerint egyszerre sok beteg nem tartózkodjon (kb 5 fő)és a
betegek egymástól 2 méteres távolságban várakozzanak!
4. Kérjük hogy telefon hívás esetén türelemmel és többször próbálkozzanak , mert a vonalak
túlterheltek lettek!
5

! (nem papír alapú receptre) Kérjük

betegeinket hogy időben jelezzék gyógyszerigényüket. A gyógyszer felírás akár 48 órába is
telhet, az internetes rendszer túlterheltsége miatt.
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7. 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)
8. A gyógyászati segédeszközök és a magisztrális
(gyógyszertárban elkészítendő)
készítmények ( kevert kenőcsök, porok, oldatok) felírása papír alapú recepten történik (sajnos
ezeket a készítményeket nem tudjuk felküldeni a „ felhőbe „. Ezek átvétele telefonon történő
egyeztetés alapján történik.
9. A vészhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat ( táppénzes
papírokat) nem szükséges 2 hetente kiadni, amennyiben ezekért összegyűjtve érte jön valaki,
akkor azt kérjük előre egyeztetett időpontban tegye.
10. Emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerek és gyógyászati segédeszközökre
kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a vészhelyzet időtartamára , valamint
vészhelyzet megszűnését követően 90 napig.

11. A lejárt közgyógy igazolványok meghosszabbítására sincs szükség, a vészhelyzetben
ugyanis ezek is automatikusan meghosszabbításra kerülnek ideiglenesen 90 napig.
12. A lejárt jogosítványok érvényesítése miatt sem szükséges megjelenni a rendelőben, mert
a vészhelyzet ideje alatt azok használhatók.
13. A szűrővizsgálatok, szakvizsgálatok, kontroll szakvizsgálatok el lesznek halasztva.
Szakrendelésekre bejutás a válsághelyzet ideje alatt csak sürgős esetekben lehetséges.
14.Kérjük , hogy a leleteik bemutatását –amennyiben azok nem sürgősek, akkor halasszá a
vészhelyzet utáni időszakra. Lehetőség van telefonos konzultációra a leletek ügyében.
15.
Többi vizsgálat( éves labor, prothrombin, nem sürgős műtétre várók vérvétele) tekintettel a
krízis helyzetre eltolódik .

16. A 60 év felettiek illetve krónikus betegségben szenvedők (légzőszervi és szív-érrendszeri,
daganatos és cukorbetegek), a rendelkezésre álló adatok alapján veszélyeztetettek a vírus
okozta megbetegedés kimenetelét illetően , ezért ők csak abban az esetben keressék
személyesen a rendelőt, ha halaszthatatlannak érzik problémájukat és ezt is csak előzetes
telefonos egyeztetés alapján tegyék
17. A közösségi életet-nyilvános hely illetve sok embert érintő társas érintkezések –lehetőség
szerint kerüljék! A hagyományos üdvözlési formákat (puszi, ölelés, kézfogás) a vészhelyzetben
mellőzzék.
18.
19.Mossanak kezet alaposan naponta többször fertőtlenítőszerekkel, amennyiben ez nem
elérhető, akkor a megfelelő ideig legalább 20 másodperc) történő meleg vizes szappanos
kézmosás javasolt.
20.Zsebkendőbe , tüsszentsenek, köhögjenek! Amennyiben légúti tüneteik vannak
használjanak maszkot a nyilvános helyeken!
21. A zöldszámot csak abban az estben hívják hogyha külföldről , érintett terültről érkezett
vagy olyan beteggel érintkezett aki a fertőzött régiókból jött.
Érintett területek:
- Olaszország, Kína, Dél-Korea, Irán, Izrael, Németország, Ausztria, Spanyolország,
Franciaország, Svájc

