Tisztelt Betegeink!
A Debreceni Egészségügyi Központban a jelenlegi vészhelyzeti eljárásokra tekintettel járóbeteg szakellátás kizárólag
telefonon előre egyeztetett időpontban fogadhat betegeket. A személyes találkozással járó vizsgálatokat minden
esetben előzetes telefonos konzultációhoz kell kötni.
A korábban kiadott előjegyzési listák törlésre kerültek.
Szakrendelésekre időpontot a korábban megszokott módon nem adunk ki. Kivételt képeznek a diagnosztikus ellátások,
mint Labor, Ultrahang, Röntgen valamint Kardiológia/Szív UH. Ezen esetekben az egészségügyi programon keresztül
előjegyezhető a beteg.
Telefonos előjegyzési hívószám: 06 (52) 323-299 vagy 06 (52) 417-100.
Elektronikus előjegyzési elérhetőség: www.vasuteu.hu/Online időpontfoglalás menüpont.
Egyéb szakrendelések esetében:
A telefonon intézetünket felkereső pácienseknek munkatársaink telefonos konzultációs időpontot biztosítanak a
szakrendeléseink vezetőivel. A telefonos konzultáció dönti el, hogy a páciens állapotának megnyugtató rendezésére
szükséges személyes megjelenés, vagy sem. Amennyiben szükséges személyes jelenlét, a rendelés vezetője csak abban
az esetben biztosít konkrét időpontot a személyes vizsgálatra.
A Telefonos konzultációra történő előjegyzés lépései:
1. A betegfelvételi iroda munkatársai elkérik telefonszámát, és tájékoztatást adnak arról, hogy a szakrendelés dolgozói
mikor fogják visszahívni. Erre azért van szükség, hogy a folyamatban lévő betegellátást ne kelljen megszakítani, hanem
nyugodt körülmények között tudjon az orvos az Ön problémájával foglalkozni.
2. Kérem a kapott időpontot rögzítse, készüljön az orvos telefonjára. Az orvos igyekszik tartani a konzultáció időpontját,
de egyéb sürgető beteg ellátás miatt ezt garantálni nem tudjuk. Az orvos minden esetben igyekszik az aznapi rendelési
időben felhívni Önt.
3. A visszahívás során célzott kérdésekkel beazonosítják az Önt, meg fogják kérdezni panaszait, eddigi vizsgálati
eredményeit, esetlegesen szedett gyógyszereit, gyógyszerallergiáját. Kérjük, ezeket készítse elő. Az orvos panaszai,
leletei alapján felállíthat diagnózist, dönt a továbbiakról. Ez lehet tanácsadás, gyógyszeres javaslat, gyógyszer
módosítás, életmódbeli tanácsadás, továbbküldés konzíliumra. Szükség esetén beutalót, táppénzes javaslatot is ki tud
állítani az ellátó. Egyeztetni tudnak egy későbbi telefonos konzultációt is.
4. Amennyiben a tünetei és a panaszai alapján az orvos szükségesnek tart egy személyes vizsgálatot, arra időpontot
fog javasolni.
Telefonos konzultációra előjegyzés kérhető az alábbi telefonszámokon:
06 (52) 323-299
06 52) 417-100
Elektronikus előjegyzési elérhetőség: www.vasuteu.hu/Online időpontfoglalás menüpont

Működő rendeléseink:
Belgyógyászat

Urológia

Neurológia

Fogászat

Fizikoterápia

Diabetológia

Nőgyógyászat

Pszichiátria

Traumatológia

Röntgen

Kardiológia

Bőrgyógyászat

Szemészet

Sebészet

Ultrahang

Gasztroenterológia

Reumatológia

Fül-Orr-Gégészet

Gyógytorna

Laboratórium

