
Védőnői Szolgálat 

Személyes találkozóval járó tanácsadások elmaradnak. Tanácsot kérni mindkét védőnőtől 

telefonon, illetve e-mailen lehet, mindennap 8.00 – 16.00 óra között. Messenger üzenetekre is 

válaszolnak. A védőoltások beadása előre egyezetett módon megtörténik.  

Elérhetőségek: 

- Helik Gabriella: 29/954-273; 06/70-436-1554; vedono1@hernad.hu 

- Kolozsi Katalin: 29/954-273; 06/70-475-5169; vedono2@hernad.hu  

Amennyiben kérdésük, kérésük van minden esetben a fenti elérhetőségek egyikén keressék a 

védőnőket.  

Gyermekorvosi rendelés 

A rendelő zárva tart, a személyes kontaktussal járó betegellátás határozatlan ideig szünetel. 

Az asszisztens előzetes telefonos egyeztetést követően fogadja a pácienseket. Dr. Kovács 

Ákos háziorvos a hét minden napján 24 órában távkonzultáció formájában elérhető a betegek 

számára.  

dr. Kovács Ákos elérhetősége: 06/30-933-1978; 06/30-896-0122, gyermekorvos@hernad.hu 

(Doktor úr dolgozik az online videó konzultáció technikai feltételeinek megteremtésén. ) 

Amennyiben a személyes orvos-beteg találkozót elkerülhetetlennek ítéli a doktor úr, azt jelzi 

dr. Vágány Valéria kakucsi gyermekorvosnak, aki saját rendelőjében, saját rendelési idejében 

ellátja a betegeket.  

Felnőtt háziorvosi rendelés 

A háziorvosok rendelési idejében nincs változás. Amennyiben légúti fertőzésre utaló tüneteket 

(láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés) panaszolnak, személyesen ne keressék fel a háziorvost. 

Ebben az esetben telefonos távkonzultációra van lehetőség.  

A három havi gyógyszerek felíratásához használják a rendelő mellett kihelyezett postaládát.  

A váróteremben két betegnél több ne várakozzon.  

Elérhetőségek:  

dr. Kollár László: 29/375-104, 06/70-258-7297 

dr. Bernscherer György: 29/374-104 

 

Fogorvosi rendelés 

dr. Balogh Réka fogorvos rendelése szünetel.  

Sürgősségi ellátás: 1088 Budapest Szentkirályi utca 40. Telefon: 06-1-317-6600 
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DABASI SZAKRENDELŐ INTÉZET TÁJÉKOZTATÓJA 

Az Emberi Erőforrás Miniszterének 
u t a s í t á s a i 2020. március 16-tól.  

Az új koronavírus (COVID-19) járvánnyal kapcsolatban intézetünk működésében is 

változásokat kellett bevezetni az egészségügyi dolgozók és betegeink védelme érdekében. 

Fontos betegeink részére az alábbiak ismertetése: 

Ha:                  

  hőemelkedése van, lázas, köhög, torka fáj, légzése nehezített,  

  14 napon belül külföldön járt, vagy 14 napon belül korona vírus  

  gyanús személlyel találkozott 

Ne 

 lépjen be az intézetbe, hívja fel telefonon háziorvosát, vagy a 29-360-366-os 

telefonszámot, ahol megkapja a szükséges információt.  

A válsághelyzet miatt, a járvány megfékezése érdekében 2020. március 16-tól csak sürgős 

szükség esetén vegyék igénybe egészségügyi szolgáltatásainkat. Az intézet működését 

szükségesnek tartottuk az alábbiak szerint átszervezni, Emberi Erőforrások Miniszterének 

utasításai szerint. 

A rendelés szünetel: 

- egynapos sebészet 

- a kúraszerű nappali ellátás 

- diabetológiai szakrendelés 

- gyermekpulmonológia 

- traumatológia 

- ortopédia 

- fizikoterápia 

- gyógytorna 

- pszichoszomatikus szakrendelés 

- gyógymasszázs 

- üzemorvosi szolgáltatás  

Vátozások az alábbi szakrendelés rendelési idejében: a rendelések egy műszakban reggel 

8.00-15.00 óráig működnek. 

- belgyógyászat 

- kardiológia 

- sebészet 

- röntgen, mammográfia, ultrahang 

- laboratórium 

- bőrgyógyászat 

- urológia 



- reumatológia 

- ideggondozó intézet 

- neurológia 

- szemészet 

- fül-orr gégészet 

- tüdőgondozó intézet  

Fogászati alapellátás: 

Az alapellátásban működő fogászati rendelésen a koronavírus járvány miatt elrendelt 

vészhelyzet intézkedése alapján pácienseket, akinek nincs akut panaszuk (tehát nem súlyos, 

nem halaszthatatlan), jelenleg NEM tudnak fogadni. 

Akut ellátást végez: Dr. Kállai Zoltán fogorvos 

Rendelési idő: hétfő, kedd, csütörtök 13.00-16.00 óráig 

Az akut ellátáson szigorúan csak azok jelenjenek meg, akinek nincs lázuk, vagy légúti 

panaszuk, mint köhögés, nehézlégzés, torokfájás, nem voltak külföldön 2 héten belül, nem 

érintkeztek koronavírussal fertőzött személlyel. 

Nőgyógyászat: 

2020. március 16-i héten a nőgyógyászat a következő rendben tart nyitva: 

kedd délután: Dr Miklósi Péter 

szerda délelőtt: Dr Szabó Ildikó 

csütörtök délelőtt: Dr Szabó Ildikó 

A jövő heti rendelésről pénteken adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a járványügyi vészhelyzet miatt intézmény 

rendszerünknek miniszteri utasításra a tervezett ellátásokat halasztania kell, így ellátásra csak 

sürgős szükség miatt kerülhet sor. Kérjük, ezt jelezzék telefonos bejelentkezéskor, illetve ezt 

az intézmény betegirányítójánál munkatársaink ellenőrizni fogják. 

A lakossági tüdőszűrő vizsgálatok és a munka alkalmassági szünetel. A pszichiátria új beteget 

csak indokolt esetben fogad. 

A gyermekpulmonológia szünetel, sürgős esetben munkaidőben hívható a doktornő. Telefon: 

06-30316-9226 

A fizikoterápia, a gyógymasszázs, a lézer kezelések és a gyógytorna szünetelnek. 

A gasztroenterológián csak orvos kérhet előjegyzési időpontot. Az eddig előjegyzett 

endoscopos vizsgálatokat elvégezzük. 

Dabas 2020. március 16. 

Klemencz Györgyné 

Intézetvezető 


