Tisztelt Harci Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Siposné Csajbók Gabriella háziorvosi asszisztens 2021. július 31.
napjával nyugdíjba vonul. Azonban a felmentési idejére és a megmaradt szabadságára
tekintettel 2020. október 15. napján lesz az utolsó munkanapja.
Erre a köztes időszakra (2020. október 16 - 2021. július 31-ig) Harc Község
Önkormányzatának nem áll módjában új háziorvosi asszisztenst alkalmazni, mert nem tud
kigazdálkodni két asszisztensi bért. Az elmúlt időszak önkormányzatokat érintő megszorítások
miatt ugyanis nem áll rendelkezésre megfelelő mértékű anyagi erőforrás.
Egyébként a háziorvosi asszisztens foglalkoztatása önként vállalt feladat volt az önkormányzat
részéről, állami támogatást soha nem kapott rá.
Természetesen a felmentési időt követően szándékában áll Harc Község Önkormányzatának
egy új háziorvosi asszisztenst alkalmazni.
Az egészségügyi ellátás továbbra is folyamatos lesz, az alábbi változtatással.
Harc község lakossága, mint ahogyan eddig is a Szekszárddal közös VII. számú felnőtt
háziorvosi szolgálathoz tartozik, és a betegeket Dr. Tölösiné Dr. Ferk Dóra háziorvos látja el.
A háziorvosi asszisztens Nyul-Biszak Margit (Gitta).

A RENDELÉSI IDŐ 2020. október 16. napjától Harcon az alábbiak szerint MÓDOSUL:

Hétfő

8:00 – 10:00

Csütörtök

13:00 – 15:00 !

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Az alábbi telefonszámon: 74/312-373, elsőként az időponttal rendelkező betegeket, illetve a
sürgős eseteket látják el.
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A hét többi napján a szekszárdi rendelőben (Szekszárd, Hunyadi u. 2) szintén előzetes
bejelentkezéssel folyik a betegellátás.

Hétfő

13:00 – 16:00

Kedd

08:00 – 11:00

Szerda

13:00 – 16:00

Csütörtök

08:00 – 11:00

Péntek

13:00 – 16:00 (páros hét)
08:00 – 11:00 (páratlan hét)

RECEPTIGÉNYLÉS
Tisztelettel kérnénk, hogy recept igényüket a szekszárdi rendelés ideje alatt a rendelő
telefonszámán (74/312-373) jelezzék.
Továbbá a harci rendelőnél kihelyezésre kerül egy postaláda, amelybe szintén lehetőség van
dobni a gyógyszerigényüket. A postaláda ürítése hétfőn és csütörtökön a rendelések végén
történik. A hétfő 10 óráig bedobott igényeket kedd 16 órától, a csütörtökig bedobottakat péntek
16 óra után tudják majd kiváltani.
A COVID-19 járvány ideje alatt az e-recepteket bárki kiválthatja a gyógyszertárakban, aki
ismeri a beteg TAJ-számát, és igazolni tudja saját személyazonosságát, így a rendelésen
megjelennie nem kell, nincs szükség a papír alapú receptre.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Harc, 2020. szeptember 8.
Tóth Gábor sk.
polgármester
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