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Polgármesteri közlemény orvosokkal kapcsolatban

LQrinczy Veronika, 2020 március 17 kedd - 17:45:16

Tisztelt Betegeink!
A koronavírus járvány közösségben terjed a leggyorsabban ezért mindannyiunk érdekében és
védelmében az alábbiak betartását kérjük ÖnöktQl:
»

A légúti fertQzésre utaló tüneteket (láz, köhögés, torokfájás és

nehézlégzés) mutató beteg lehetQleg ne keresse fel személyesen a háziorvosi rendelQt!
»

Halasztható betegséggel, problémával kérjük személyesen ne jelenjenek meg

háziorvosuknál, azt lehetQség szerint halasszák egy késQbbi idQpontra.
»

Személyes betegellátás csökkentése érdekében törekedni kell a távkonzultáció

(telefon, e-mail, facebook) igénybevételére, mely magában foglalhatja az anamnézis-felvételt,
e-recept írást is.
»

Amennyiben a beteg légúti tünetekkel (láz, köhögés, torokfájás), de nehézlégzés

nélkül az orvosi rendelQt felkeresi, akkor az alapellátó praxis személyzete jogosult
utasítani a beteget arra, hogy térjen vissza otthonába és az ellátást távkonzultáció
keretein belül folytassák.
»

Akut légúti tünetekkel rendelkezQ beteget otthonában vizsgálni tilos.

»

Otthonukat elhagyni képtelen páciensek otthoni gondozása is elsQsorban

távkonzultáció keretén belül történik.
»

Kérjük, hogy háziorvosok betegvárójában orvosonként egy egyidQben csak egy beteg

tartózkodjon, és lehetQleg kísérQ nélkül érkezzenek. Amennyiben várakozni szükséges,
kérjük, hogy azt a rendelQintézet, orvosi rendelQ elQtt a szabad levegQn tegyék meg.
»

Beteg gyermek esetén

amennyiben a személyes megjelenés indokolt

a gyermek egy

egészséges kísérQvel jelenjen meg a rendelésen.

A háziorvosok, gyermekorvosok telefonos konzultáció céljából az alábbi telefonszámokon
érhetQek el:
Körzet

Háziorvos neve

RendelQ telefonszáma

1.felnQtt

Dr. Abonyi Viktor

2.felnQtt

Dr. Gyuris Valéria

53/360-178

dr.gyurisvaleria@pr.hu

3.felnQtt

Dr. Gorszky Tivadar

53/360-513

gorszky@t-online.hu

4.felnQtt

Dr. Harmath Ferenc

6.felnQtt

Dr. Gráf Zsuzsanna

7.felnQtt

Dr. Borbély Éva

2.gyermek

Dr. Tóth Katalin

3.gyermek

Dr. Imreh Zsuzsanna

4.gyermek

Dr. Homoki Ildikó

53/360-113

E-mail

53/655-755
53/360-139
53/655-422
53/655-147
53/655-146
53/655-990

abonyiviktor75@gmail.com

harmathferenc@gmail.com
kisherceg12@gmail.com
haziorvos7@gmail.com
ciroka@vipmail.hu
imrehzs@gmail.com
drhomoki67@gmail.com
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Kérem Önöket, hogy fokozottan vigyázzunk egymásra, a saját, valamint családunk,
szomszédaink, ismerQseink és valamennyi társunk egészségére.
Köszönöm az együttmqködésüket. Továbbra is

folyamatosan kísérjék figyelemmel Abony

Város internetes oldalát, valamint a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalt.
Abony, 2020. március 17.
PetQ Zsolt

polgármester

