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Kedves Betegek! 
 

Ez úton kérjük a Kedves Betegeket, hogy a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében az alábbiakat tartsa be: 
 
Az Egészségházba tilos a belépés gyógyszer feliratás 
céljából. Kérjük, hogy rendszeresen szedett gyógyszerei feliratása 
érdekében hívja háziorvosát a már jólismert telefonszámon, majd ezt 
követően a gyógyszertárban átveheti a felírt gyógyszereket, gyógyászati 
készítményeket e-recept alapján. Egyidejűleg TAJ száma bemondása 
szükséges. 
 
Amennyiben más okból szükséges az Egészségházban megjelennie, kérjük, 
szíveskedjék szájmaszkot használnia, vagy száját más módon fedje be! Kérjük 
érkezésekor és távozásakor használja a kihelyezett fertőtlenítő szereket! Kérjük, 
a várakozás alkalmával a másik betegtől minimum 1,5 méter távolságot tartsa 
be!  
 
Kérjük, felnőttek esetében – ha nem szükséges - kísérő nélkül érkezzen! Kérjük, 
beteg gyermekkel csak 1 fő kísérő érkezzen az Egészségházba!  
 
Intézményünk szolgáltatásaival összefüggő közhasznú információk: 
www.egeszseghazlm.hu,  facebook oldalunk: Egészségház Lajosmizse 
 
 

Kedves Betegek! 
 

Ez úton tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében a Bács-Kiskun megyei Kórház Klinikai Laborja 
csak sürgős esetben végzi el a laborvizsgálatokat.  Ennek következtében az 
Egészségházban lévő laborban a sürgős esetek ellátása történhet meg, 
határozatlan ideig.  
 
 

 



Kedves Betegek! 
 

 
Ez úton tájékoztatjuk a Kedves Betegeket, hogy a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében az Egészségházban lévő szemészet, nőgyógyászat, 
kardiológia, bőrgyógyászat, reumatológia, pszichiátria, ortopédia, 
diabetológia, fül-orr-gégészet szakrendeléseken és gyógytorna, 

fizioterápia, gyógy-masszázs és más kezeléseken történő 
személyes megjelenést lehetőleg halassza el! Tájékoztatjuk, 
hogy a szakorvosi javaslatok, a közgyógyellátási igazolványhoz szükséges 
háziorvosi javaslat, a jogosítvány érvényességéhez szükséges orvosi alkalmasság 
határideje meghosszabbodott, a táppénzes igazolások  2  hetenkénti leadási 
határideje felfüggesztett. 
  
A szakorvos rendelésével és a kezelésekkel összefüggő tájékoztatást kaphat 
azokon a már jól ismert telefonszámokon, amelyek az időpont előjegyzésére 
szolgálnak. A telefonszámok az eddig szokásos felületen találhatók: 
www.egeszseghazlm.hu  
 
Ha elkerülhetetlen a szakrendelések vagy kezelések igénybevétele, háziorvosi 
beutalóval, vagy az ügyelet által kiadott, a Kecskeméti Kórház Sürgősségi 
Betegellátó Osztályára (SBO) szóló beutalójával teheti meg.  
 
 

 
Tájékoztató  

 
Ez úton tájékoztatjuk a RÉV és a Máltai Szeretetszolgálat 
klienseit, hogy a Lajosmizsei Egészségházban lévő szolgáltatások 2020. március 
18-tól fel vannak függesztve határozatlan ideig, a koronavírus terjedésének 
megakadályozása érdekében.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kedves Idősek! 
 

Ez úton tájékoztatjuk az Estike Idősek Klubja Kedves 
Klubtagjait, a lajosmizsei és felsőlajosi Időseket, hogy az 
Estike Idősek Klub működése 2020. március 18-tól fel van függesztve 
határozatlan ideig, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében.  
 
Az idősek étkeztetésében, gondozásában, gyógyszereik felírásában, vagy más 
jellegű, az élethelyzetükben felmerülő feladatok ellátásában segítség kérhető 
Intézményünk alábbi telefonszámain, ha ezt másképpen családja, személyes 
környezete nem tudja megoldani:  
 

76 / 556 – 189 telefonszám 
76 / 556 – 185 telefonszám 

 
 

Tájékoztató  
 

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében ez úton kérjük a 
Lajosmizsei Család-és Gyermekjóléti Szolgálat klienseit, 
hogy a Lajosmizsei Egészségházban lévő ügyfélfogadás alkalmával történő 
személyes megjelenését lehetőleg halassza el! A gyermekkel és a családdal 
összefüggő krízishelyzetben, elsősorban az alábbi telefonszámon vagy e-mailen 
kérjen segítséget és tájékoztatást a Szolgálat Családgondozóitól, akik az értesítés 
alapján kellő segítséget fognak adni ügyében és megteszik a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat : 76 / 556 – 186,   76 / 556 – 188 telefonszám 
E-mail: cssszlm@gmail.com  Web: www.egeszseghazlm.hu 
 
A változással összefüggő közérdekű információkat közzétesszük.  
Megértésüket köszönjük! 
                                                                                      
 
 

      Józsáné dr. Kiss Irén 
                                                                                      EGYSZI intézményvezető 
 


