
TÁJÉKOZTATÓ 
Körzeti Háziorvosi és Gyermekorvosi Szolgálat 

 

Az Országos Tiszti főorvosi Hivatal utasítása alapján az orvosi rendelések  

2020. március 18-tól (szerdától) így alakulnak: 

/Az alábbiak mindkét felnőtt körzet betegeire vonatkoznak./ 

 

BETEGRENDELÉS 

 CSAK a Pozsonyi u. 2. szám alatti rendelőben lesz 

 Minden nap 8 órától 10 óráig 

 Rendel: Dr. Sándor Andrea, telefon: 96/220-091,    
              30/9838116 

 

 Megjelenés csak akut betegséggel! 

 A váróteremben lehetőleg csak pár beteg tartózkodjon! 

 

Fő utcai rendelőben:  

 CSAK telefonos orvosi konzultáció, receptfelírás is telefonon(!) 

 A receptek felírását másnapra vállaljuk 

 Minden nap 8 órától 10 óráig 

 Rendel: Dr. Cseh Sándor, telefon: 96/220-050 

  20/3191151 

Gyermekrendelés: 

 Minden nap 10 órától 12 óráig 

 Rendel: Dr. Smodics Katalin, telefon: 96/568-000 

          20/4901588 

 

Kérjük kedves betegeinket, hogy enyhe, otthon kezelhető betegségekkel ne 

jöjjenek, csak komoly panasz esetén kérjenek orvosi segítséget! 

AKI TEHETI, MARADJON OTTHON! 

Az idősek különösen veszélyeztetettek! Még boltba, gyógyszertárba is fiatalabb 

családtagjaik, szomszédjaik menjenek! 

 

Készenléti időben (hétfőtől csütörtökig 7–16 óráig,  pénteken 7–13 óráig) 

telefonon elérhetőek vagyunk! 

Az Ügyeleti Rend Mosonmagyaróváron változatlan! /Telefon: 217-712/ 

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a rendelők bejáratánál, a váróteremben elérhető és a 

közösségi médiához eljuttatott tájékoztatókat! 

Táppénz csak a járványügyi megfigyelés alatt állók vagy egyéb betegségben 

szenvedőknek jár. Gyermekfelügylet, illetve a munkából kimaradás miatt nem. 



TÁJÉKOZTATÓ 
Adler Gyógyszertár 

 

Az Adler Gyógyszertár változatlan nyitvatartással üzemel, de a létszámunk nem 

ilyen terhelésre van tervezve. Amennyiben a felvásárlási nyomás nem enyhül a 

gyógyszerkiadás biztonsága érdekében napjában többször is rövidebb 

időszakokra be kell zárnunk, hogy „utolérjük magunkat” (ládák kipakolása, 

gyógyszerek helyükre rakása, adminisztráció, rendelés, gyógyszerkészítés, 

fertőtlenítés, stb...) 

 

A betegeket max. négyes csoportokban engedjük be a patikába. 

 

A gyógyszerek felírása receptre mindenképpen szükséges, akár e-receptre, akár 

papír alapú vényre. A papír alapú vény kiváltása sokkal gyorsabb! 

 

A gyógyszerek felvásárlása felesleges, indokolatlan és veszélyes is azokra, akik 

emiatt átmenetileg ugyan, de nem jutnak hozzá fontos gyógyszereikhez.  

 

Elérhetőség: 96/220-041 

 

 

VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 
 

A körzeti Védőnői Szolgálat ellátása FOLYAMATOS: 

 a kismamák és újszülöttek ellátása 

 az életkorhoz kötött kötelező védőoltások 

A státuszvizsgálatok elhalasztásra kerülnek, későbbi időpontban lesznek pótolva! 

 

 

HITÉLET 
 

Butsy Lajos plébános elérhetősége: 70/5652777 

Kiss Miklós esperes elérhetősége: 20/8249712 

 

 

 
Hegyeshalom, 2020. március 17. 


