
 

Tisztelt Pácienseink ! Tisztelt apci lakosok !  
 
 
2020. november 1-től új szakképzett nővér dolgozik a háziorvosi rendelőben, Kovács Viktória 
személyében, aki 21 éven át a hatvani kórház traumatológiai osztályán végezte munkáját. Az orvos 
írnoki feladatokat Mészáros Mária látja el, aki Dr. Vakli Pál mellett már kiválóan betöltötte ugyanezt a 
munkakört és komoly tapasztalatokat szerzett.  
 
Dr. Király Csaba egyéb elfoglaltságai miatt a továbbiakban nem tudja vállalni a helyettesítő háziorvosi 
teendőket, feladatainak egy részét Dr. Császi Andrea veszi át.  
 
2020.11.01-től a háziorvosi rendelés időpontjai megváltoztak.  
 
Dr. Nagypál Györgyi (belgyógyász szakorvos , háziorvos szakorvos )  
 

rendel : hétfőn, szerdán és csütörtökön 11-13 óráig  
kedden 9-11 óráig 
 

Dr. Császi Andrea ( háziorvos szakorvos )  
 

rendel : péntek 11-13 óráig  
 

A betegellátás időpont kérése után előjegyzés alapján történik. Ezzel betartható, a váróteremben a 
várakozók közötti másfél méteres távolság és elkerülhető, hogy ebben az esős, hűvös időben az utcán 
kelljen várakozni. A váróteremben és a rendelőben kötelező a maszk viselése.  
 
Lázas beteget továbbra sem tudunk a rendelőben ellátni. Kérjük, ők telefonáljanak rendelési időben és 
a tüneteik alapján dönt az orvos a kezelésükről.  Tel.: 37/385-143 
 
Kérjük, hogy a krónikus betegek az orvosi rendelő ajtaja melletti falra felhelyezett dobozba dobják be 
azt a cédulát amelyen a nevük és a TAJ számuk mellett az általuk kért gyógyszerek neve is szerepel.  
 
A községben az utóbbi napokban egyre több betegnél tapasztalunk olyan tüneteket, amelyek 
koronavírus okozta fertőzés lehetőségét vetik fel. E miatt sokszorosára nőtt az adminisztráció, naponta 
40-50 telefonos megkeresés érkezik a rendelőbe. A betegek egy része az orvostól, másik része a 
nővértől kér tanácsot. Mindezek mellett történik a krónikus betegek részére a havi gyógyszerek 
felírása, az influenza védőoltások beadása és a személyesen megjelenő betegek ellátása.  
 
Türelmüket és megértésüket kérjük, ha többször kell telefonon hívni rendelőt, mert a telefont nem 
vesszük fel azonnal, vagy az foglalt.  
 

 

Dr. Nagypál Györgyi      Dr. Császi Andrea 


