TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Arnóti és Sajópálfalai Lakosok!
A 2020. március 16-án megjelent EMMI tájékoztató megfogalmazza a
járványügyi helyzet indokolta új családorvosi ajánlott munkarendet
(külön olvasható). Polgármester Úrral egyeztetve az indokokat, a
következő módosításokra kerül sor. Ezek meghatározásánál mindig a
lehetőségeink szerint kielégítő betegellátást tartottuk szem előtt.
A rendelőben engem Dr. Osztapkó István helyettesít, az Önök
biztonsága érdekében azonban 8-16 óra között én elérhető vagyok
telefonon vagyok.
A vezetékes rendelői telefon (200-571), remélhetőleg, átkapcsolva
nálam csörög. Emellett a mobil telefonszámom változatlan: +36
30/569-1131, ugyanakkor van külön rendelői, orvosi e-mail:
csaladorvosarnot@gmail.com.
Változatlanul él az arnotrendelo3713@gmail.com e-mail címem, ezt
folyamatosan követem.
Gyógyszert lehet kérni, íratni
- e-mail-ben (mindkét címemen)
- telefonon (mobil és rendelői vezetékes)
- SMS-ben igényelni.
Receptet csak olyan esetben írunk, ha az EESZT még nem fogadja a
vényt (segédeszköz, készítendő gyógyszer). A gyógyszereket az
EESZT felhőbe tesszük fel. Innen bárki kiválthatja. Ehhez az Ön (a
beteg) TAJ száma és a megbízott személy személyi igazolványa
szükséges.
Kérem, hívjanak fel nyugodtan, de legyenek türelemmel, mert
előfordulhat, hogy több hívás torlódik. Igyekszem mindenkit
visszahívni.

A mobil telefonjaim képpel is működnek (Face Time, WhatsApp), ami
lehetővé teszi, hogy bizonyos elváltozásokat (csalánkiütés, sérülés,
véraláfutás) meg tudjanak mutatni.
Az asszisztensek telefonja is elérhető marad, ők azonnal tájékoztatnak
engem az Önök hívásáról, igényéről.
Ha lelet konzultációt szeretnének kérni, nincs akadálya, de jelezzék
előre. Nem kell a rendelőbe hozni, mert az EESZT-ből már le tudom
tölteni és röviden értékelem is (szóban, írásban). Vagy telefonon
megbeszéljük, vagy e-mail, SMS, messenger tartalmaként elküldöm.
A járvány idejére a szerdai vérvételeket szüneteltetjük. Javasoljuk
Önöknek, hogy a halasztható vizsgálatok miatt ne keressék a
szakrendelőket. Mi is igyekszünk nagyon kevés vizsgálatot kiírni, mert
sok szakrendelő már nem működik.
Krónikus betegségre szedett gyógyszereiket változatlanul felírom.
Ha vezetékes telefonról hínak, ne feledjék megadni nevüket,
telefonszámukat, mert azt nem írja ki a telefon.
Ebben a veszélyes helyzetben tartsanak be minden ajánlott
tevékenységet, vigyázzanak magukra és környezetükre. Nagyon fontos
a személyi higiéné, a gyakori szappanos kézmosás még otthon is. Ha
társaságba kell menni (vásárlás, gyógyszertár) készítsenek elő papír
zsebkendőt véletlen köhögés, tüsszentés esetére. Cipőjükön, felső
ruháikon is hazavihetik a vírust, otthon viseljenek másik ruhát. A
szőnyegekre lehulló port járkálásnál felverhetjük, vele a kórokozó
csírákat is.
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