
TÁJÉKOZTATÓ 

az egészségügyi ellátás ütemezése  

2020.05.25-től a tapolcai Deák Jenő Kórházban 

Tájékoztatjuk a tisztelt Kollégákat és a tisztelt Lakosságot, hogy a 40/2020 (III.11.) Korm. 

rendelet IV/4265/2020/ EAT iktatószámú utasítása alapján 2020. május 4-től az alábbi 

szakellátások nyújtására nyílt lehetőségünk szigorú higiénés rendszabályok betartása mellett. 

A Kórház Ady Endre utcai bejáratánál lévő szűrősátorban pre-triage működik, ahol 

megtörténik a beteg testhőmérséklet mérése és a járványügyi kérdőív kitöltése, valamint 

nyilatkozat tétele után kézfertőtlenítésen esik át. Ezt követően a járványügyi célból negatív 

beteget szakrendelésre irányítjuk, ahol a megfelelő szolgáltatást igénybe tudja venni.   

Kérjük betegeinket és hozzátartozóikat, hogy a szűrőpontra már szájmaszkban 

érkezzenek a vizsgálat előtt legalább 30 perccel. 

Mivel a korábban kapott előjegyzési időpontok hatályukat vesztették, a járóbeteg 

szakellátást, valamint a diagnosztikai ellátásokat is csak előzetes telefonos időpont 

egyeztetés után lehet igénybe venni. 

A betegfelvételi irodában a személyes időpontkérés szünetel. 

Ahol lehetőség van, ott telefonos vizit történik, így nem szükséges a közvetlen személyes 

orvos-beteg találkozás. Amennyiben ily módon nem oldható meg a beteg panaszának, 

egészségügyi problémájának kezelése, akkor a beteg időpontot kap egy későbbi időben 

történő személyes találkozásra. 

Amennyiben a beteg a megadott új előjegyzési időpontban nem jelenik meg időben, egy 

újabb időpont kérésre lesz kötelezett, mert szigorú betegfogadási rend áll fenn. 

Óránként maximum 4 betegvizsgálat végezhető egy szakrendelésen, ezért mindenkitől 

azt kérjük, hogy pontosan tartsák be az előjegyzési időpontot és várakozás esetén 

tartsák be egymástól a 1,5 méter távolságot. 

Sürgős beutalóval érkező betegeket csak előzetesen, a háziorvosa 

által egyeztetett telefonos megbeszélés után fogadunk. 

A gasztroenterológiai szakvizsgálatok előtt koronavírus PCR vizsgálat elvégzése 

kötelező. A vizsgálatok 1 negatív vizsgálati eredmény birtokában végezhetők csak el, 

kivételt képeznek ez alól a sürgős esetek és sürgős beutalóval érkezők.  

Kérjük a tisztelt Háziorvos kollégákat, hogy a gasztroenterológiai vizsgálatokra való 

beutalás előtt a szakrendelés orvosával előzetesen telefonon egyeztessenek! 

A coronavírus PCR vizsgálathoz szükséges orr- és garat mintavétele kórházunkban történik, 

melyek feldolgozása és az eredmény megérkezése után - negatív eredmény birtokában - a 

beteg a fenti szakrendeléseket igénybe tudja venni. 



 

Jelen ütemezés szerint 2020. május 25-29-ig a következő szakrendelések érhetők el 

kizárólag a fenti eljárásrend alapján: 

 

Rendelések  hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

Szemészet - 
8:30-12:30 

Dr. Javadi A. - 
8:30-12:30 

Dr. Javadi A. 
8.30-12:30 

Dr. Javadi A. 

Diabetológia - 
8:00-12:00 

Dr. Lang Zs. 
8:00-12:00 

Dr. Lang Zs. - - 

Kardiológia 

08:00-15:00 

Dr. Végh Z. 
11:00-15.00 

Dr. Végh Z. 
11.00-15:00 

Dr. Végh Z. - - 

Fül-orr-gégészet 

8:30-10:30 

Dr. Szeidovitz Zs. - 
12:30-14:30 

Dr. Szeidovitz Zs. 
8:30-10:30 

Dr. Jeges B. - 

Pszichiátria 

10:00-15:00 

Dr. Czabán Cs. - - 

10:00-15:00 

Dr. Czabán Cs. - 

Foglalkozás eü. - 

10:00-12:00 

Dr. Csonka J. - 

13:00-15:00 

Dr. Csonka J. - 

Reumatológia 

11:00-15:00 

Dr. Kovács I. 
11:00-15:00 

Dr. Kovács I. 
8:00-14:00 

Dr Kovács I. - 

8:00-14:00 

Dr. Kovács I. 

 

Bőrgyógyászat - - - 

8:00-16:00 

Dr. Kővágó L. - 

Ideggyógyászat 

8:00-12:00 

Dr. Vígh É. - - - 

8:00-12.00 

Dr. Vígh É. 

Nőgyógyászat - 

8:00-13:00 

Dr. Farnady L. - 

8:00-13:00 

Dr. Farnady L. - 

 

Terhesgondozás - 
13:00-15:00 

Dr. Farnady L. - 

13:00-15:00 

Dr. Farnady L. - 

Tüdőgyógyászat - 
9:00-11:00 

Dr. Czebe K. 
9:00-11:00 

Dr. Vitus E. - - 

Urológia 

12:30-15:30 

Dr. Kiss A. - - - - 

Gyermekpulmonológia - - - 

8:00-12:00 

Dr. Neményi I. - 

     
12:00-15:00 

Dr. Kovács I.  
 

A tüdőszűrés, a fizioterápiás részleg, a gyógytorna és a vizes kezelések, valamint az 

egynapos sebészeti és nőgyógyászati ellátás szintén szünetel. 

A laboratóriumi ellátással kapcsolatban a 06-30-587-1388-as telefonszámon 

érdeklődhetnek. 

Az ápolási és belgyógyászati osztályon fekvő betegeink számára a hozzátartozóktól 

csomagátvétel kizárólag a hétfői, a szerdai és a pénteki napokon lehetséges 13 óra és 15 

óra között. 

Megértésüket köszönjük és a változásokról folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.  

         Kórház Vezetősége 


