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Fejlemények a járványügyi helyzettel kapcsolatban, 2020. 03. 17. Kedd: 
 

Intézményünkben különleges intézkedéseket vagyunk kénytelenek bevezetni a korona 
vírus járvány terjedésének lassítására. 
Szakrendeléseinken minimalizáljuk a tevékenységünket. Felhívom figyelmüket, hogy 
ezek az intézkedések a miatt történnek, hogy az Önök életét védjük, minimálisra kell 
csökkentenünk a fertőzésveszélyt. Másként fogalmazva, a szakrendelőbe csak azok a 
betegek jöjjenek, akiknek az élete forog kockán, vagy sürgősen ellátásra van szükségük, 
vagy ha az ellátatlanság miatt akár középtávon is egészségkárosodást szenvednének.  
Ha pár héten nem múlik, hogy ellátást kapjon, akkor maradjon otthon, ne jöjjön a 
rendelőbe. 
A fizioterápiát leállítottuk. 
A gyógytornát is halasztjuk annál, akinél halasztható. 
A mai reumatológiai szakrendelésen a gyógyszerfelírás működni fog, illetve a sürgős 
eseteket látják el. 
A mai szemészeten gyógyszerfelírás lesz, illetve minden előjegyzett beteggel beszéltünk. 
A sürgős eseteket mára hívtuk be. 
Traumatológia elmarad, a doktor szabadságon van. 
Tüdőgyógyászat: receptet írnak, +sürgős ellátás van. 
Szerdán nem lesz nőgyógyászat, a doktor szabadságon van. 
Szerdán a kardiológus itt lesz, a sürgős eseteket ellátja. 
A sebészeten műtétre váró betegekkel már beszéltünk. 
A csütörtöki kardiológiai betegeket keresni fogjuk telefonon, az ellátást megbeszéljük. 
Csütörtökön a fül-orr- gége szakrendelés elmarad. 
A csütörtöki belgyógyászaton gyógyszerfelírás lesz, ill. a sürgős eseteket látják el. 
A betegeket telefonon keressük. 
Az ultrahangos orvosok a héten szabadságon vannak. 
Pénteken, az ideggyógyászaton is csak sürgős eseteket látunk el. 
A pénteki szemészeti szakrendelés elmarad. 
A pénteki belgyógyászati illetve kardiológiai betegeket egyenként felhívjuk. 
A laboratóriumba csak azok jöjjenek, akiknek a vérvétel feltétlenül sürgős. 
Kérem a betegeket, értsék meg, az EMMI utasítás szerint a tervezett egészségügyi 
ellátások csak akkor kerülnek elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy 
tartós egészség károsodás elkerülése érdekében) kerül sor. Minden más esetben inkább 
maradjanak otthon a saját érdekükben. Nagy szükség van most a türelemre, 
toleranciára, egymás segítésére.  
Figyeljünk egymásra! 
Bukovi Mária intézményvezető 


