Tisztelt Betegeink!

A járványügyi helyzet miatt az alábbi információkat szeretnénk Önökkel megosztani:
A Tásaság által igénybevehető telemedicinás szolgáltatásokról az alábbiak szerint tájékoztatást adjuk:
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. 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.
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. Amennyiben a tünetei és a panaszai alapján az orvos szükségesnek tart egy személyes
vizsgálatot, arra időpontot fog javasolni.
A pécsi Rendelőintézet recepciójának elérhetőségei:

06/72/512-110, 512-111, 512-112
06/30/562-8941
A Pécsi Egészségügyi Központ rendelőiben- a jelenleg érvényben levő eljárásrend szerint- csak előzetes
telefonos egyeztetés után tudjuk fogadni betegeinket. A fent leírtak szerint kérjük a recepciót hívja
telefonon, ahol feljegyzik telefonszámát és az adott szakrendelés Önt visszahívja egyeztetve a
továbbiakról.
Krónikus betegeink részére - panaszmentesség esetén - a szükséges 3 havi receptet, E recept formában
biztosítjuk, amelyet bármely gyógyszertárban kiválthat a megfelelő okmányok bemutatásával. Ezenkívül
DEPO injekciós betegeink az eddigi rendszerességgel helyben megkapják injekcióikat.
Laboratóriumunk is csak előjegyzés alapján áll, továbbiakban is betegeink rendelkezésére.
Nem működő szakrendelés: gyógymasszázs.

A többi szakrendelésünk, az előzetes egyeztetés szerint az alábbiakban áll az Önök rendelkezésére
Fül-orr-gégészet:

Hétfő-péntek: 7:30-13:30

Diabetológia:

Hétfő, csütörtök, péntek: 8:00-14:00

Kardiológia:

Hétfő: 8:00-15:00, Kedd, csütörtök: 11:30-13:30

Kardio II, Echocard:

Kedd: 8:00-17:00

Belgyógyászat:

Kedd: 8:00-14:00, Szerda: 7:00-12:00

Neurológia:

Hétfő: 12:00-18:00, kedd, szerda, péntek: 8:00-12:00
kedd,csütörtök: 12:30-16:30

Pszichiátria:

Hétfő-csütörtök: 10:30-13:30, péntek: 7:30-13:30 ill. hétfő és szerda délután
13:30-16:30-ig

Pszichiátria II.

Hétfő, kedd, csütörtök: 9:00-13:00

Szemészet:

Hétfő-péntek: 7:30-13:30

Urológia:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-14:00

Sebészet:

Hétfő-péntek: 7:00-12:00, kedd: 13:00-18:00

Ortopédia:

Hétfő: 15:00-18:00, Szerda: 13:30-18:00

Bőrgyógyászat:

Hétfő, csütörtök: 7:00-12:00, szerda, péntek: 7:00-11:00

Nőgyógyászat:

Hétfő-péntek: 7:30-13:30, kedd: 14:00-17:00

Reumatológia:

Kedd: 7:00-16:30, szerda: 10:30-14:30, csütörtök, péntek: 8:00-13:00

Röntgen:

Hétfő-péntek: 8:00-14:00

Ultrahang:

Hétfő-péntek: 8:00-12:00

Laboratórium:

Hétfő-csütörtök: 7:00-9:00

Fizikoterápia:

Hétfő-péntek: 7:00-15.00

Gyógytorna:

Hétfő-péntek: 8:00-14:00

Klinikai pszichológia:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8:00-14:00

Fogászat I,II,III:

Hétfő-péntek: 7:30-13:30

Tisztelettel kérnénk, hogy lázas, köhögő betegek telefonon családorvosukat keressék fel!

