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Tisztelt Lakosság! 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egészségházban az egyes ellátásokat az 
alábbi módon vehetik igénybe 2020. június 15. napjától. 

 Az Egészségházba hétfőtől csütörtökig 7.00-16.00 óra, pénteken 7.00-13 óra közötti 
időszakban a Dózsa György úti főbejárat felőli fotocellás ajtón, az ezen kívüli 
napokon és időszakban az Ügyelet felőli fotocellás ajtón lehet bejönni.  

 A rendelőbe belépéskor minden személy esetén megtörténik a pre-triage, melyet 
munkatársunk végez. Megtörténik minden személy esetén a lázmérés, higiénés 
kézfertőtlenítés, járványügyi kérdőív kitöltése. Továbbra is csak azon személy léphet 
be az Egészségház területére, aki előjegyzett időponttal rendelkezik.  

 Az Egészségházba belépő személynek kötelező az épületben történő tartózkodás 
során a szájmaszk viselése.  

 A rendelőben történő tartózkodás során minden személy tartsa be a legalább 1,5 
méteres távolságot.  
Védőnői szolgálat esetében a személyes konzultációval járó vizsgálatok előtt minden 
esetben telefonos konzultáció szükséges. A védőnői szolgálatot az alábbi 
elérhetőségeken lehet elérni. 

Telefonszám: 76/556-190, 76/556-191, 76/356-184 
E-mail: lmizsevedonok@gmail.com 
 
 

 

 

 

 



Járóbeteg szakrendelés esetén a rendelésen kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban 
lehet megjelenni. Az időpontra, amennyiben megoldható, egyedül érkezzen. Abban az esetben, 
ha nem jelenik meg a korábban egyeztetett időpontban, új időpontkérés szükséges.  

Lajosmizsén a szakrendeléseket, magánrendelést előzetes időpontkérés miatt az alábbi 
telefonszámon és időpontban lehet elérni. 

 Telefonszám A rendelések telefonszámai az alábbi 
időpontokban hívhatók 

Bőrgyógyászat 76/556-233 Csütörtök: 8.00-11.00 
Kardiológia 70/654-0291 Kedd: 9.00-11.00 
Nőgyógyászat 76/556-233 Kedd, Szerda: 9.00-12.00 
Pszichiátria 76/356-639 Csütörtök: 15.00-18.00 
Szemészet  30/688-7994 Kedd és Csütörtök  11.00-14.00  
Reumatológia 76/356-184 Szerda: 9.00-12.00 
Diabetológia 76/415-286 Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00  

Kedd, csütörtök: 13.00-17.00  
Laboratórium 76/556-231 

 
Hétfő-péntek: 10.00-15.00 
www.egeszseghazlm.hu  
(Labor előjegyzés menüpont) 

Fizioterápia 76/356-184 Hétfő-péntek: 9.00-13.00 
Gyógytorna 06-20/934-0211 Hétfő-péntek: 9.00-12.00 
Gyógymasszázs, 
iszappakolás, 
tangentor 

06-20/959-1963 
 

Hétfő-péntek: 7.00-12.00, 12.30-19.00 
 

Ultrahang 
magánrendelés 

06-30/903-2595  

Urológia 
magánrendelés 

06-30/903-2595  

Reflexológia 06-20/924-3158  
 

Lajosmizsei központi háziorvosi ügyelete az alábbi elérhetőségen érhető el:  

Központi háziorvosi ügyelet működik sürgősségi ellátásra: 
Munkapapokon: 16.00-8.00 
Hétvége, munkaszüneti nap, ünnepnap: 8.00-8.00 
Telefonszám: 76/356-173,76/356-184 

 
Kérjük szíves megértésüket! 
 
Lajosmizse, 2020. 06. 15. 
 
                                                 Tisztelettel:                 Józsáné dr. Kiss Irén  
                                                                                       intézményvezető 


