
 

Kedves Pácienseink! 

A kihirdetett veszélyhelyzet és a 2020. március 14-én megjelent miniszteri rendelet alapján 
a fogorvosi rendelés az alábbiakban módosul:  

2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet módosítása  

2. §  A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet a  következő 23. §-sal egészül ki: 

 „23.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben 
kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) időtartama alatt fogorvosi alapellátás 
keretében csak a 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti sürgősségi ellátás nyújtható. 

 (2) 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 nem kell kéthetenként kiállítani. 

Fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások: 

• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés, gyógyszeres 
kötés, foghúzás), 

• a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás), 
• a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív kezelése, 
• a szájüregen belüli tályog megnyitása, 
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása, 
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása, 
• állkapocs-ficam visszahelyezése, 
• a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése. 
• a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása, valamint 
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon, fedőkötés, 

véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat). 

A sürgősségi ellátás rendelési idejéről kérjük minden esetben telefonon is 
érdeklődjenek! 

A járványügyi helyzetre való tekintettel az időpontra érkező páciensek 
kezeléseit elhalasztjuk, és azok folytatását telefonos egyeztetés alapján egy 
későbbi időpontban folytatjuk.  

Megértésüket köszönjük!    

 

 



 

 

Sürgősségi ellátás rendelési ideje: 

Hétfő: 900-1100 Dr. Baumann Nóra 

Kedd: 900-1100 Dr. Pető Barbara 

Szerda: 900-1100 Dr. Bene Szilvia 

Csütörtök: 900-1100 Dr. Pető Barbara  

Péntek:  

-páros naptári héten: 900-1100 Dr. Szabó Krisztina 

-páratlan naptári héten: 900-1100 Dr. Pető Barbara 

Sürgősségi ellátás helyszínei: 

Dr. Szabó Krisztina és Dr. Bene Szilvia: 

Biatorbágy, Mester u. 2. (Egészségház) 

Telefonszám: 70/551-1794 

Dr. Baumann Nóra és Dr. Pető Barbara 

Biatorbágy, Szabadság út 8. 

Telefonszám: 23/310-163; 20/429-5913 
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