
TÁJÉKOZTATÓ A ZALAEGERSZEGI HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK! 
 
Az új koronavírus megbetegedések miatt kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a háziorvosok 
és az egészségügyi dolgozók egészségének megőrzése érdekében az Operatív Törzs arra kérte az 
egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók lehetőleg kerüljék a 
közvetlen orvos-beteg találkozásokat. 
 
Az országos tisztifőorvos arra utasította az összes alapellátó praxist, hogy törekedjenek az orvos-
beteg találkozó minimalizálására, és - a szakma szabályainak figyelembevétele mellett – a 
távkonzultációt helyezzék előtérbe. 
 
A kialakult helyzetben a 79 települést érintő a zalaegerszegi kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 
működése 2020. március 20-tól, péntektől, 16 órától az alábbiak szerint kerül átszervezésre. 
 
A felnőtt háziorvosi ügyelet hétköznap továbbra is 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, hétvégén 
és ünnepnapokon 24 órás időtartamban vehető igénybe. Az ügyeleti ellátást két háziorvos 
bevonásával biztosítjuk. 
 
A házi gyermekorvosi ügyeleten hétköznap 16.00 órától 22.00 óráig biztosított a személyes 
gyermekorvosi jelenlét, ezt követően 22.00 órától másnap reggel 8.00 óráig szakképzett asszisztens 
helyszíni jelenléte mellett az ügyeletre beosztott gyermekorvos elsősorban telefonos készenléti 
szolgálatot lát el. Ebben az időszakban kérem elsősorban telefonon keressék az ügyeleti szolgálatot! 
Hétvégén és ünnepnapokon az ügyeleten 8.00 órától 20.00 óráig biztosított a személyes 
gyermekorvosi jelenlét, ezt követően 20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig szakképzett asszisztens 
helyszíni jelenléte mellett az ügyeletre beosztott gyermekorvos elsősorban telefonos készenléti  
szolgálatot lát el. 
 
A biztonságos betegellátás biztosítása érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
Gyermekosztálya folyamatos szakorvosi konzultációs lehetőséget biztosít a házi gyermekorvosoknak 
a diagnosztikus problémát jelentő esetek ellátásához. 
 
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet telefonon az alábbi számon érhető el: + 36 92 321 000 
 
A járványügyi vészhelyzetre való tekintettel továbbra is kérem, hogy amennyiben ez lehetséges, 
kerüljék a közvetlen orvos-beteg találkozásokat, kizárólag sürgős esetben vegyék igénybe az ügyeleti  
ellátást. 
 
Kérem a zalaegerszegi polgárokat, hogy továbbra is segítsék az egészségügyi dolgozók, az orvosok, 
a nővérek munkáját azzal, hogy betartják az utasításaikat, megfogadják a tanácsaikat! 
 
Köszönettel: 
Balaicz Zoltán 
polgármester 

 


