
Influenza oltás! 
A felnőtt háziorvosi körzetek ebben az évben, a korábbiaktól eltérő módon valósítanánk meg az influenza elleni oltás 

beadását. 

 A COVID-19 járvány miatt nem tartjuk szerencsésnek, hogy pácienseink rendelési időben, sorban állva várják a 

rendelőintézetben az oltás beadását.  

Az őszi-téli időszakban mindkettő vírus megbetegedéseket fog okozni. Tünettanuk hasonló, így megkülönböztetni – 

hogy ki melyik fertőzésben szenved – nem fogjuk tudni biztosan. A védőoltás most már mindenki számára ingyenes. 

Az oltás felvételével csökkenthetjük az influenza vírus okozta megbetegedések számát, és a hozzá kapcsolódó végzetes 

szövődmények kialakulását. 
Ez egyben csökkenti az egészségügyre nehezedő terheket, mind az ellátás, mint a diagnosztizálás területén.  A 

védőoltással magunkat és környezetünket is óvjuk egyben. 

 

 Az asszisztenseink a továbbiakban is le fognak menni kérésre házhoz is idős vagy mozgásában korlátozott 

betegeinkhez, mint az elmúlt években. 

 

A háziorvosok által kialakított oltó-idősávokban a háziorvosok, asszisztenseik csak oltanak, illetve erdodium-kártyát 

adnak ki. Semmilyen más orvosi tevékenységet nem fognak folytatni a tömeges megjelenés miatt (infekcióveszély).  

 

Természetesen csak tünetmentes betegek (nincsenek felső légúti panaszok) kapják meg, így akár egy kisebb 

nátha esetén is halassza későbbre az oltás felvételét a beteg. 
 

Dr. Zudor Ágnes betegei telefonos egyeztetés követően időpontra jöhetnek.  

(Tel: 271-466) 

 

Dr. Tóth Katalin betegei telefonos egyeztetés követően időpontra jöhetnek.  

(Tel: 271-465) (Erodium-influenzaoltás 5 perces időközönként) 

 

Dr. Kovács Petronella páciensei telefonos egyeztetés követően időpontra kapják meg az oltást.  

(Tel: 271-466) (Erodium-influenzaoltás 5 perces időközönként) 

 

Dr. Gulyás István betegeit telefonos egyeztetés követően időpontra kapják meg a védőoltást. 

(Tel: 271-062) 

 

Dr. Fucskó Csilla páciensei email, erodium és telefonos egyeztetés követően szintén időpontra jöhetnek a rendelőbe.  

(kilencespraxis.hajduszoboszlo@gmail.com, Erodium-influenzaoltás 5 perces időközönként, 52/270-204, 20/3838-423) 
 

Dr. Berecki Beáta  betegei péntekenként  a 65 évnél idősebbek 1200-1400  között, a 65 évnél fiatalabbak keddenként és 

csütörtökönként 1700-1800  között fogják megkapni az oltást. (időpontkérés nincs!!! - nem kell telefonálni) (Erodium-

influenzaoltás 5 perces időközönként) 

 

Dr. Erdei Anikó, dr. Kovács Zsuzsanna, dr. Borbás Viktor pácienseit péntekenként a 65 évnél idősebbek 1500-1700  

között, a 65 évnél fiatalabbak 1700-1900  között fogadjuk  
(időpontkérés nincs!!! - nem kell telefonálni) (Erodium-influenzaoltás 5 perces időközönként) 

 

Október 30. péntek 1400-1700 65 éven felüliek 1700-1900 65 évnél fiatalabbak 

November 6. péntek 1500-1700 65 éven felüliek 1700-1900 65 évnél fiatalabbak 

November 13. péntek 1500-1700 65 éven felüliek 1700-1900 65 évnél fiatalabbak 

November 20. péntek 1500-1700 65 éven felüliek 1700-1900 65 évnél fiatalabbak 

 

Az időpont nélküli idősávokban pusztán hőmérsékletmérés után megkapják az oltást. Nem biztos, hogy a megszokott 

asszisztens, orvos fogja az oltást végezni, most mi ezen időszakban a 3 háziorvosi körzet páciensei közül bárkit 

beoltunk, aki igényli. Természetesen lehetőség szerint minden betegünket a saját orvosa, nővére fog oltani. 

Személyenként 1-2 perccel számolva elkerülhető a nagyobb tömeg.  

 

Az oltási idősávban lehetőség lesz az erodiumkártya beszerzésére is (400 Ft) – amely használata nagyban könnyíti az 

Önök dolgát (A telefonhívások csökkenése a mi munkákat is kedvezően befolyásolja.) 
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