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Érvényes 2020.03.17-től visszavonásig

Alapvetések:

 a  védekezés  alapvető  célja  a  járvány  elhúzása,  megbetegedettek  számának
csökkentése,  hogy  a  rendelkezésre  álló  egészségügyi  kapacitások  megfelelőek
legyenek;

 a  vírus  a  lappangási  idő  alatt  is  fertőz,  továbbá  sok  lehet  a  tünetmentes,  vagy
tünetszegény hordozó;

 a szájmaszk nem a viselőjét védi, hanem a viselőjétől védi a környezetet;

 minden ember-ember személyes kontaktus alkalmat adhat a vírus terjedésére,  így a
csoportok (orvosi rendelők váróterme) különösen magas kockázatot jelentnek;

 a ferőzés kb. 3%-os halálozása 65 év felettieknél akár 18% is lehet.

Prof.Dr. Kásler Miklós egészségügyért felelős miniszter 2020.03.16-án kiküldött körlevélben
az alábbiakat rendelte el:

1/ „2020.03.16-tól  tervezett  egészségügyi  ellátás  csak  akkor  kerül
elvégzésre,  ha  arra  sürgős  szükség  miatt  (életveszély,  vagy  tartós
egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor”

2/ „2020.03.16-tól kezdődően az ellátási tevékenységet szervezze át oly
módon,  hogy  közvetlen  betegellátásában  (orvos/szakdolgozó/egyéb
egészségügyi  dolgozó-beteg  közötti  személyes  találkozásban)  lehetőleg
csak 65 év alatti kollégáik vegyenek részt” életük és egészségük védelme
érdekében.
A fentiek értelmében a monori rendelőintézet működését az alábbiak szerint határozom meg: 

Általános szabályok: 

(1) MINDENKI SZÁMÁRA JAVASOLT AZ ORVOS-BETEG TALÁLKOZÁSOK
MINIMALIZÁLÁSA. Akinél ez indokolt, eRecept, eJavaslat telefonos konzultáció
során  történő  kiadása  lehetséges.  A  KORÁBBAN  KIADOTT  SZAKORVOSI
JAVASLATOK  A  JÁRVÁNYVESZÉLY  MEGSZŰNÉSÉT  KÖVETŐEN  90
NAPIG ÉRVÉNYESEK!

(2) a  rendelőintézet  területére  belépni  mindenkinek  csak  hőmérséklet  ellenőrzést
követően, és az ellátásra érkezőknek a kiadott kérdőív kitöltését követően lehet;



(3) Lázas  beteg  a  rendelőintézet  területére  csak  abban  az  esetben  léphet,  ha
beutalóján,  vagy  külön  dokumentumon  a  háziorvos  jelzi,  hogy  a  kockázati
szűrése megtörtént! 

(4) szájmaszk viselése a rendelőintézet  területén MINDENKI számára  kifejezetten
ajánlott a környezet védelme érdekében! 

(5) A liftet egyszerre csak 1 fő, és 1 fő kísérő használhatja!

(6) A várakozó  betegeknek  a  rendelőintézet  területén  egymástól  legalább  1,5-2  méter
távolságot kell tartaniuk!

(7) a rendelőintézetben csak olyan beteg kerülhet ellátásra, akinél ezt sürgős szükség
(életveszély,  vagy  tartós  egészségkárosodás  elkerülése)  teszi  indokolttá,  ÉS  a
biztonságos ellátás személyi  és tárgyi feltételei  a járóbeteg szakellátás körében
biztosítottak! Az ellátás külön előjegyzés szerint történik.

(8) A  MEGLÉVŐ  ELŐJEGYZÉSI  RENDSZER  2020.03.17-TŐL  ÉRVÉNYÉT
VESZTI, A SÜRGŐS, DE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KERETEI KÖZÖTT
KEZELHETŐ  BETEGEK  ÚJ  ELŐJEGYZÉSI  REND  SZERINT  VEHETIK
IGÉNYBE AZ ELLÁTÁST! Az előjegyzési időpontokat úgy kell beállítani, hogy az
egy időben várakozó betegek száma a lehető legkevesebb legyen! A járvány lezajlása
után mindenkinek új időpontokat kell kérnie!

(9) Az új rendelési időket a melléklet tartalmazza.

Dr. Csernus Zoltán s.k.
rendelőintézet vezető főorvos

Monor, 2020. március 17.
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