Tisztelt Betegeink!
A kialakult járványügyi helyzet miatt és a miniszteri rendeletnek eleget téve igyekszünk
csökkenteni az orvos-beteg, ill. beteg-beteg találkozások számát. Ennek érdekében a mai
naptól az alábbi változások lépnek életbe:
Betegség esetén:
•

•
•

•

Ha koronavírus fertőzés gyanúja merül fel (tünetek és 2 héten belüli utazás adott
területre vagy igazolt/gyanús koronavírus fertőzött beteggel kontaktus), MARADJON
OTTHON és TELEFONON keressen!
Minden egyéb esetben a rendelőt csak sürgős esetben keresse fel, és lehetőség szerint
egyedül, vagy csak a szükséges minimális számú kísérővel!
A váróteremben folyamatos szellőztetés és fertőtlenítés fog történni, egyszerre csak 5
személy tartózkodhat a helyiségben. Ilyenkor is – az egy háztartásba élőkön kívül –
kerüljük a szükségtelen fizikai érintkezést, lehetőség szerint tartsunk kb. 2 m-es
távolságot egymástól. Köhögés, tüsszentés esetén használjuk zsebkendőt vagy
szájkendőt, és kerüljük a száj, arc érintését. Hazaérkezés után mossunk kezet!
A gyermekeket a rendelés első órájában hozzák!

Receptíratás, leletmegbeszélés, adminisztráció (pld.: táppénzes papír vagy lelet kiadása)
esetén:
•

•
•
•
•

Stabil, panaszmentes beteg gyógyszereinek felírását kérje – akár 3 hónapra – telefonon
email-en (ivanihaziorvos@gmail.com) vagy a postaládán szereplő utasításoknak
megfelelően.
A recepteket az elektronikus térbe kiírjuk és bármely patikában ki tudja váltani Ön,
illetve TAJ-szám bemondásával hozzátartozója.
A lejáró gyógyszer javaslatok és közgyógy támogatások meghosszabbítása szintén
nem szükséges, a veszélyhelyzet ideje alatt és utána még 90 napig érvényesek lesznek.
A március 12. után lejárt jogosítványok hosszabbítása nem szükséges – a
veszélyhelyzet elmúlta után még 2 hét áll majd rendelkezésre.
Különféle leletek, kérdések megbeszélése (laboreredmény, szakorvosi lelet,
gyógyszerelési kérdés, stb.) kapcsán Ne jöjjenek a rendelőben keressék Dr. Molnárné
Zsuzsa asszisztenst!

Az idősebb korosztályra sokkal veszélyesebb az új vírus, ezért ő különösképpen vigyázzanak
magukra és mások is rájuk!
Kérjük saját és környezetünk egészségének védelmében a javasolt higiénés szabályok
betartását!
Kérem bármilyen felmerülő kérdéssel, bizonytalan helyzetben hívjanak bennünket telefonon!
AKI TEHETI, MARADJON OTTHON!
2020. március 16.
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