
KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY 

Tisztelt lakosság, kedves Betegeink! 

Az országosan elrendelt vészhelyzetre illetve a járvány várható rohamos 

terjedésére való tekintettel az alábbiakról tájékoztatom Önöket:  

• e-mailben lehetőség van mától a szokásos receptigényléseiket leadni.  

Az ostorosrecept@gmail.com e-mail címre megírhatják receptigényüket, 

így nem kell bejönniük a rendelőbe a váróban elhelyezett dobozba 

betenni a kézzel írt igénylést. Hangsúlyozottan felhívom a figyelmüket, 

hogy írásban igénylést csak az eddig rendszeresen szedett és általunk 

eddig is felírt receptekre lehet leadni, ezen kívül rendszeres szakorvosi 

kontrollra történő beutalók is kérhetők e-mailen.  Kérem Önöket, ezt a 

gmail-fiókot kizárólag receptigénylésre használják, az itt feltett 

kérdésekre nem válaszolunk.  

• Az eddigi, az utóbbi időben fellazult gyakorlatot szigorítjuk: aznapra nem 

vállalunk receptek felírását,  azokat csak másnap ill. a következő 

munkanapokon vehetik át. 

• Aki email-címmel nem rendelkezik, kérem, vegye igénybe gyermeke, 

unokája segítségét, igyekezzünk a következő időszakban teljes 

mértékben áttérni az email-en történő receptrendelésre. Egy átmeneti 

ideig még fogadjuk a ládába dobott, papírra írt receptkérelmeket, ezt 

azonban hamarosan megszüntetjük. 

• Fentiek mellett természetesen megvan a lehetőség a telefonon történő 

receptrendelésre is, ahogyan eddig. Telefonon kizárólag az 556-048 

telefonszámon kérhetnek szokásos recepteket. 

• Rendelőnk része az egységes egészségügyi elektronikus térnek (EESZT). 

Lehetőség van e-recept igénylésére: kérésükre  a receptek kérelmének 

leadása után anélkül is kiválthatók a gyógyszertárban, hogy receptet 

vinnének. Ezt e-receptnek hívják, már sokan alkalmazzák. A gyógyszerek 

kiváltásához kizárólag az Önök személyi igazolványa szükséges a 

gyógyszertárban. Az esetek szinte mindegyikében a papíralapú recept 

elkészítése mellett egyébként is elküldjük az EESZT elektronikus 
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„felhőjébe” az Önök receptjét, de kérem, ha ezt igénylik, ezt egyelőre 

jelezzék felénk írásban (e-mail) a receptigényléskor, vagy telefonon. 

• Kérem, figyeljék a felhívásainkat a következő időszakban, esetleges 

további korlátozó intézkedések bevezetése valószínű. 

• Hangsúlyozottan kérem, hogy a következő időszakban semmiféle 

halasztható ügyben ne jelenjenek meg a rendelőben. Halasszák el nem 

sürgős tervezett műtéteiket, beavatkozásaikat, ne menjenek zsúfolt 

közösségi terekbe. A lehető legkevesebb időt töltsenek az otthonukon 

kívül és legyenek sokat szabad levegőn. 

• A gyerekek a következő napokban ne menjenek iskolába, óvodába és 

bölcsődébe. A hivatalos álláspont egyelőre nem ez, remélhető ennek 

megváltoztatása. Használják ki a szülői igazolások lehetőségét, 

amennyiben kimerült, pár napra adok igazolást, remélhetőleg néhány 

napról van szó, amíg elrendelik a közoktatási intézmények bezárását és 

megszervezik a távoktatást. Hangsúlyozom, ez nem a hivatalos javaslat, 

ennek ismeretében, ennek ellenére is ezt javaslom Önöknek. 

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét. 
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háziorvos 

önkormányzati képviselő 
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