
Közérdekű tájékoztatás a koronavírus járvány megelőzését célzó időpontos rendszer 
működéséről, valamint a szakrendelések, szűrővizsgálatok újraindulásának rendjéről 

 

Felhívjuk a háziorvosok és betegeink figyelmét, hogy intézményünkben minden szakrendelésre, 
valamint a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok (szervezett emlőszűrés, szervezett 
vastagbélszűrés) elvégzésére a háziorvosok és a betegek is kérhetnek időpontot a beteg nevének és 
telefonszámának megadásával. A beutaló köteles szakrendelésekre továbbra is beutaló szükséges. 
Telemedicinális időpont esetén a kapott időintervallumban a szakrendelés orvosa hívja fel a beteget 
(igény esetén háziorvost).  

A járványidőszakban elmaradt vizsgálatok helyett új időpontok kiadása folyamatban van, a betegek 
által korábban megadott elérhetőségen.  A szakrendelések, és vizsgálatok (a radiológia, valamint a 
Központi Laboratórium is) szigorúan időpontos rendszerben működnek, minden nem akut ellátáshoz 
előjegyzési időpontra van szükség. 

Az ellátás típusai:  

1. Telemedicinális ellátás esetén a megadott időpontban a szakrendelés orvosa hívja fel a 
beteget, vagy igény szerint a háziorvosát. Alapos konzultáció után tanácsokkal látja el, 
receptet, esetleg szakorvosi javaslatot, vagy időpontot ad a következő kontrollvizsgálatra, 
valamint dönthet a beteg személyes megjelenésének a szükségességéről. Ebben az esetben 
időpontra behívja a beteget vizsgálatra. 

2. Személyes megjelenés esetén - nem akut esetben - minden szakrendelésre és diagnosztikai 
vizsgálatra (a laboratóriumi és a tüdőszűrő vizsgálatra is) időpontot kell kérni. Amennyiben a 
szakrendelés orvosa úgy dönt, hogy a beteg közvetlen megjelenésére van szükség, abban az 
esetben a beteg az adott szakrendelésen a megadott időpontban jelenjen meg.  

Vizsgálatra érkezés esetén kérjük betegeinket, hogy lehetőleg az orrot–szájat is eltakaró 
arcmaszkot viseljenek, várakozás közben lehetőleg a 1,5 méter távolságot tartsák be 
egymástól.  

Kérjük tisztelt Betegeinket, hogy a váróhelyiségben feltorlódó tömeg elkerülése érdekében a kapott 
időpont előtt maximum 10 perccel érkezzenek. Vidékről érkező betegek – a hosszadalmas várakozást 
elkerülendő - az időpont egyeztetés során lehetőleg törekedjenek olyan időpontot igényelni, hogy az 
lehetőleg közel essen a tömegközlekedési eszközzel való beérkezésük idejéhez.(Amennyiben azzal 
érkeznek.)  

Időpontkérés 8-16 óra között a központi előjegyzés telefonszámain lehetséges (a tüdőszűrő 
vizsgálatra is):               99/514-205 vagy 99/514-206. 

Kivétel az alábbi szakrendelésekre, melyekre csak az alábbi telefonszámokon van lehetőség  

közvetlenül az előjegyzés időpontját megkérni: 

Központi Laboratóriumba 8-13 óra között: 99/514-313;  

Reumatológiai szakrendelésre: 99/514-211 

Tüdőgyógyászati szakrendelésre és allergológiai szakrendelésre: 514-200/1437 melléken. 

Fül-Orr-Gégészeti szakrendelésre: 6.00-8.00 és 13.30-14.30 között: 99/514-200/1309 melléken 
lehetséges. 


