
Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti 
háziorvosi rendelők felújítása elkezdődik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 
2017. szeptember 1-től, előreláthatólag 2018. január 30-ig, a tervezett felújítási munkák 
időtartamára az alábbiak szerint változik: 
 

 Az VII. sz. háziorvosi körzethez (Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13.) tartozó páciensek 
ellátását Dr. Keglovics Bernadett háziorvos 2017. szeptember 11-től előreláthatólag 2018. 
január 30-ig Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. szám alatti orvosi rendelőben végzi. 

 Az XXII. sz. háziorvosi körzethez (Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13.) tartozó páciensek 
ellátását Dr. Gorza Éva Mária háziorvos 2017. szeptember 1-től 2018. január 30-ig 
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. szám alatti orvosi rendelőben végzi. (Új telefonszám: +36 
30 268 3777) 
 
Értesítjük egyben a városlakókat, hogy a projekt keretében több orvosi rendelő, illetve 
védőnői tanácsadó felújítása befejeződött. Ennek köszönhetően az alábbi egészségügyi 
alapellátási szolgáltatások visszaköltözhettek korábbi helyükre és munkájukat, a felújítást 
megelőzően megszokott rend szerint folytatják: 
 

 Az VIII. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátását Dr. Bicsák Lajos 
házi gyermekorvos 2017. szeptember 4-től Zalaegerszeg, Hegyalja u. 41. szám alatti 
rendelőben végzi. 

 Az XII. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátását Dr. Szabóné Dr. 
Arany Mária házi gyermekorvos 2017. szeptember 11-től Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 15. 
szám alatti rendelőben végzi. 

 A 9. és 10. sz. védőnői körzetben az önálló védőnői tanácsadást Kulcsárné Mileji 
Erzsébet és Szekérné Büki Erzsébet területi védőnők 2017. augusztus 16-tól Zalaegerszeg, 
Hegyalja u. 41. szám alatti védőnői tanácsadóban nyújtják gondozottjaik részére. 

 A 12. sz. védőnői körzetben az önálló védőnői tanácsadást Gyuk Marianna területi 
védőnő 2017. szeptember 11-től Zalaegerszeg, Nemzetőr u. 15. szám alatti védőnői 
tanácsadóban nyújtja gondozottjai részére. 
 
Mindazonáltal kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele előtt –
a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében– telefonon, vagy a helyszínen 
kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges változásokról tájékozódjanak. 
 
 

 


