Tisztelt Lakosok!

A koronavírus által okozott világméretű járvány miatt 2020. március 24-től visszavonásig módosul a
gyermekorvosi rendelő működési rendje.
Betegellátás csak előzetes telefonos egyeztetés alapján történhet és csak akkor, ha előzetes
telefonos konzultáció alapján feltétlenül szükséges. A rendelő ajtaja zárva lesz. A váróban egyszerre
legfeljebb 2 beteg, a beteg mellett csak 1 kísérő tartózkodhat.
Rendelési idő minden nap 9 órától 12 óráig, a tanácsadások időpontja változatlan.
A rendelő telefonszáma: 471-027, 571-033 (reggel 9 órától 12 óráig)
Az orvosok saját mobiltelefonjukon is elérhetőek 7-15 óráig.
A csurgói Központi HO Ügyelet telefonszáma: 471-880, mely ügyeleti időben érhető el
(hétköznapokon 15 órától másnap reggel 7 óráig, hétvégén és ünnepnapokon egész nap). Csak
halaszthatatlan esetben keresse fel az orvosi rendelőt, előzetes bejelentkezés alapján!
Gyógyszer felírását lehetőleg a gyerekorvoscsurgo@gmail.com címre írt levélben kérjék, a felíratni
kívánt gyógyszer pontos nevének és mennyiségének megadásával, ha ez nem megoldható, akkor
messengeren vagy telefonon rendelési időben.
Egyszerre akinél szükséges kettő, vagy háromhavi adagot is fel tudunk írni. A felírt gyógyszerek az
elektronikus térbe felkerülnek, az e-recept a kiírás pillanatától bármely patikában látható és
kiváltható. A gyógyszertárban az e-recept kiváltásához a beteg TAJ száma szükséges, ill. a kiváltó
személy személyazonosságának igazolása.
A kórházakban, szakrendeléseken a nem sürgős szakorvosi vizsgálatok is felfüggesztésre kerültek, így
ezekhez orvosi beutalót sem tudunk egy ideig adni. Akinek már meglevő időpontja, ill. beutalója van
valamely szakrendelésre, vagy vizsgálatra, az a beutalón levő telefonszámon érdeklődjön az esedékes
vizsgálat elvégezhetőségéről, mielőtt bemenne.
Aki külföldről érkezett haza, maradjon otthon 2 hétig karanténban mindenképp, és hívja a rendelő
számát, amennyiben láz, köhögés, légszomj jelentkezne náluk, kötelező telefonon értesíteni az
orvost, vagy ügyeletes orvost! Tilos orvosi rendelőbe vagy ügyeletre bemenni ilyen tünetekkel!
Ingyenesen hívható telefonszám koronavírus gyanús esetben: 06-80/277-455 vagy 06-80/277-456, ill.
elérhetőség: www.nnk.gov.hu
Megértésüket és együttműködő magatartásukat köszönjük, vigyázzunk egymásra!
2020. március 23.
dr Bus Mária és dr Dergez Mária

