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Önkormányzati Ugyeleti Társulás döntése alapján 2012. október I-től a Velencei Szakorvosi
Rendelőintézetet működtető Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.,
a korábbi működtető Angelika Családorvosi Közkereseti Társaságtól átveszi. A háziorvosi ügyeleti
szolgálat a Rendelőintézet épületében, a főbejárattai szemben, a korábbi háziorvosi rendelés helyén
fog működni. Az átadás-átvételi megállapodás értelmében a háziorvosi ügyeleti szolgálat a korábban
megszokott működési rendnek megfelelően, a megszokott orvos-, nővér- és gépkocsivezető
létszámmal működik. Reményeink szerint a szakrendelések, a diagnosztika (röntgen, ultrahang,
vérvétel), valamint a Gyógyszertár és a Mentőszolgálat közvetlen közelsége a háziorvosi központi
ügyeleti szolgálat szempontjából
mind szakmai, mind működésbeli többletet fogjelenteni. Az átadásátvételi folyamat támogatásáért köszönet az Ügyeleti Társulás polgármestereinek, az Angelika KKT
vezetőjének, valamint az ÁNTSz és az Egészségbiztosítási Pénztár munkatársainak.
Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17:00-tól másnap reggel 07:00-ig, munkaszüneti
24:00 között folyamatosan lesz elérhető.
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A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat telefonszám a október l-töl: 22/375-045.
Tüdőgyógyászati
szakrendelésünket újraindítottuk. Dr. Lupkovics Gergely tüdőgyógyász szakorvos,
a működési engedély birtokában megkezdte rendelését. A tüdőgyógyászati szakrendelés kedden ként
16:00 - 20:00 óra között elérhető. Dr. Jachymczyk György főorvos sebészeti-, proktológiai-, és
stoma-gondozás szakrendelése augusztus elején újra indult. Érsebészeti szakrendelésünket júniustói
Dr. Turesán Erik főorvos vezeti. Nőgyógyászati szakrendelésünkön, Dr. Med. Habil. Hagymásy
László főorvos, és Dr. Nagy László főorvos mellett, hétfőnként Dr. Kállay Miklós szülész-nőgyógyász
szakorvos rendei. Speciális mammográfiás ultrahang-szakrendelésünk,
melyet elsősorban, de nem
kizárólag 20-35 éves hölgyek számára indítottunk, változatlanul, csütörtökönként 8:00 - 10:00 óra
között vehető igénybe minden korosztály
számára. A vizsgálatokat
minden érvényes
egészségbiztosítással rendelkező magyar állampolgár, társadalombiztosítási alapon igénybe veheti. A
vizsgálatokat dr. Székely Miklós főorvos úr végzi, aki ennek a szakterületnek több évtizedes
gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakembere. A vizsgálatokhoz beutaló szükséges.
Nappali kórházi szolgáltatásunkkal
belgyógyászati, ideggyógyászati és reumatológiai betegeinknél
infúziós kezeléseket végzünk. A tevékenységet szakmai szempontból dr. Szabó Péter belgyógyász,
kardiológus főorvos koordinálja és felügyeli. A nappali ellátás keretében végezhető infúziós kezelések
bevezetéséveI helyben nyujtjuk betegeink számára a szükséges terápiát. Az infúziós kezelések
citosztatikus kúrában részesülő betegek kiegészítő kezeléseként is pozitív hatásúak. A kezelésekre
Kondor Éva vezető asszisztensnőnél, vagy a Recepción lehet jelentkezni.
A Rendelőintézetben
gyógymasszázs-szolgáltatás
is folyik: Tunikolt Éva gyógymasszőr a
30/8234942 telefonszámon történő bejelentkezés alapján elérhető. A szolgáltatást az OEP nem
finanszírozza. Az ellátás nemcsak szakorvosi javaslat alapján, hanem frissítő masszázsként, regeneráló
masszázsként is igénybe vehető. (Részrnasszázs: 20 perces 1500 Ft, 30 perces 2000 Ft. Teljes-test
masszázs: 60 perces 3500 Ft)
Rendelőintézetünk
háziorvos kollegák

otthoni szakápolási tevékenységet
segítségével lehet igénybe venni.
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