A DUNAKESZI SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZETKORONAVÍRUSSAL (COVID 19) KAPCSOLATOS
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSA 2020.03.16.
Felhívjuk Kedves Betegeink figyelmét, hogy a Magyarországon elrendelt
vészhelyzetre való tekintettel és a koronavírus fertőzések elkerülése érdekében
az egészségügyért felelős miniszter utasítása alapján betegeink tervezett
egészségügyi ellátása csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség
miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében)
szükségük van, ezt munkatársaink a betegfelvételen ellenőrizni fogják. Ugyanitt
megtörtént egy triage felállítása, ahol bejelentkezés előtt a betegfelvételen jelen
levő egészségügyi szakdolgozó dönt a sürgős szükség fennállásáról, illetve itt
egy nyilatkozatot is ki kell töltenie a betegnek az egészségi állapotára és az
utazási előzményére vonatkozóan.
Ugyanezen utasítás alapján további rendelkezésig az előjegyzéseket
Intézményünk lemondta, új előjegyzés felvétele újabb utasításig nem lehetséges.
Ezen időszak alatt a Szakorvosi Rendelőintézet megszokott üzemelési rendje
megváltozik, a változásokról a honlapunkon tájékozódhatnak.
Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete
alapján:
- a veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak
sürgősségi ellátás nyújtható.
- a veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a
keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak
ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat
(táppénzes papír) nem kell kéthetenként kiállítani.
- az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati
segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a
veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését
követően 90 napig. Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet
időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti,
hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – ideiglenesen meghosszabbításra került a
szakorvosi javaslat.
Ennek megfelelően sem táppénzes papírért, sem szakorvosi javaslatért sem
szükséges bejönniük.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos
gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára
történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.
Kérjük Önöket továbbá, hogy kísérőként ne lépjenek be a Rendelőintézet
épületébe, kivéve, ha kiskorút vagy olyan betegeket kísérnek, aki önállóan nem
tud közlekedni az épületen belül.
Ha Ön vagy családtagja hirtelen belázasodik, köhög vagy nehezebben lélegzik,
és az elmúlt 14 nap folyamán olyan területen, országban járt, ahol terjed az új
koronavírus vagy esetleg arról van tudomása, hogy új koronavírussal igazoltan
fertőzött személlyel érintkezett, akkor mielőbb hívja fel telefonon háziorvosát
vagy a háziorvosi ügyeletet. (Arról, hogy aktuálisan mely területeken terjed a
közösségben az új koronavírus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján
lehet tájékozódni: nnk.gov.hu
Mondja el háziorvosának a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban pontosan
hol járt külföldön vagy azt, hogy hol és mikor találkozhatott olyan személlyel,
aki igazoltan új koronavírussal fertőződött. A telefonálás lehetővé teszi, hogy
indokolt esetben az orvos a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja anélkül,
hogy a betegnek meg kellene jelennie a háziorvosi rendelőben. Ez segít
megelőzni a fertőzések terjedését is. Feltétlenül kövesse az orvos útmutatásait,
és működjön együtt a népegészségügyi hatósággal.
Amennyiben nem lázas, nem köhög, de az elmúlt 14 nap folyamán olyan
területen, országban járt, ahol terjed az új koronavírus, akkor javasolt, hogy az
utazást követő 14 napban figyelje magán a tünetek esetleges jelentkezését. Csak
akkor hívja háziorvosát, ha tünete jelentkezik. Ne akarjon tesztet elvégeztetni új
koronavírus kimutatása céljából, amennyiben nincs tünete!

