
Tisztelt Betegeink! 
  
A COVID-19 járvány megfékezése érdekében az elmúlt napokban számos járványügyi intézkedés történt.  
Ezek legfontosabb üzenete, hogy a lehető legkevesebb alkalommal és a lehető legrövidebb ideig találkozzanak 
egymással az emberek. A vírus terjedése azon múlik, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy a minimumra szorítsuk a 
másokkal való személyes találkozást. Ezen múlik az, hogy meg tudjuk-e védeni magunkat és másokat attól, hogy 
megfertőződjenek, illetve súlyos állapotba kerüljenek. 

 a járóbeteg szakellátások csak sürgős esetben vehetőek igénybe.  

 a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók beteggel ne találkozzanak személyesen  

 a szakrendelőbe kizárólag azok léphetnek be, akiknél nem merül fel a koronavírus-
fertőzés gyanúja.  

 JÁRVÁNYÜGYI OKOKBÓL A RENDELŐBE VALÓ BEJUTÁST KORLÁTOZZUK mindenki 
biztonsága érdekében! 

 
- A szűrővizsgálatok, esedékes kontrollvizsgálatok halaszthatóak.  
- A szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet teljes időtartama alatt, valamint annak 

feloldását követően még 90 napig. Tehát ezek megújítása miatt nem kell felkeresni a rendelőt! 
 
Az  alábbi rendeléseink 04.14 - 04.17 között – korlátozottan  - igénybe vehetőek lesznek: 
 

- Labor ( Kedd – Péntek: 6:30h - 8:30h ) 
- Belgyógyászat  ( 04.14. Kedd: 9h - 12h Dr. Lehel István - telefonos konzultáció   06 23 534 569 ) 
- Kardiológia ( 04.14. Kedd: 14h - 18h Dr. Koós Csaba – telefonos konzultáció  06 23 534 569 ) 
- Diabetológia (04.14. Kedd: 16h - 18h Dr. Horváth Viktor - telefonos konzultáció  06 23 534 563 ) 
- Rheumatológia ( 04.15. Szerda: 10h-12h Dr. Breiner Iván - telefonos konzultáció  06 23 534 565 ) 
- Kardiológia ( 04.15. Szerda: 14h - 16h Dr. Förhécz Zsolt – telefonos konzultáció  06 70 513 9877 ) 
- Pszichiátria ( 04.15. Szerda: 13h - 16h Dr. Benedek Judit - telefonos konzultáció  06 23 534 563 ) 
- Neurológia ( 04.15. Szerda: 13h-15h Dr. Egervári Ágnes - telefonos konzultáció   06 23 534 569 ) 
- UH (04. 17. Péntek: 9h - 12h Dr. Kollai Géza ) 
Egyéb rendeléseinkről folyamatos tájékoztatást kapnak. 

Az Egészségház elérhetősége 2020.03.17.-től a veszélyhelyzet miatt a következő 
telefonszámokon lehetséges: 

06 23 534-560 / 06 70 697 4101 / 06 70 513 3823 

Előjegyzett betegeinket telefonon keresni fogjuk. 
Szükség esetén e-mailben, ill. telefonon konzultálni lehet az egyes szakorvosokkal, a recepción tájékoztatást adunk 
erről a lehetőségről.  
 
Biatorbágy háziorvosaival és az ügyeleti szolgálattal együtt kérjük Önöket, hogy mielőtt bármely ok miatt orvoshoz 
fordulnának, először telefonon jelentkezzenek. Egyeztessenek arról, hogy feltétlenül szükséges-e a személyes 
találkozás.  
 
 

MINDANNYIUNKNAK SZEMÉLYES FELELŐSSÉGE VAN MAGUNK ÉS 
KÖZÖSSÉGÜNK EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN! 

  
 
Információk: 06-80-277-455; 06-80-277-456 (koronavírus információs vonala) 

https://www.nnk.gov.hu 
koronavirus@bm.gov.hu 

https://www.nnk.gov.hu/

