Az Emberi Erőforrások Minisztere 10/2020. (III.14.) EMMI rendeletében a
kihirdetett veszélyhelyzet miatt az alábbi intézkedést rendelte el:
A szolgáltatók 2020. március 15-vel kezdődően - a veszélyhelyzet
időtartama alatt - a közfinanszírozott fogászati alapellátás keretében csak
sürgősségi ellátást nyújthatnak.

Melyek a fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások?
Sürgősségi ellátás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a fogak friss baleseti sérüléseinek elsődleges ellátása (visszahelyezés, sínezés,
gyógyszeres kötés, foghúzás),
a fogból kiinduló gyulladások ellátása (fog üregének megnyitása, foghúzás),
a fogmeder gyulladás, bölcsességfog körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzervatív
kezelése,
a szájüregen belüli tályog megnyitása,
a nyelést vagy/és légzést akadályozó idegentest eltávolítása,
a szájnyálkahártya és az ajak akut gyulladásos megbetegedéseinek gyógyszeres ellátása,
állkapocs-ficam visszahelyezése,
a frissen tört állcsont nyugalomba helyezése.
a háromosztatú ideg által kiváltott roham helyi érzéstelenítéssel történő csillapítása,
valamint
bármilyen eredetű szájüregi vagy szájüreg környéki vérzés csillapítása (tampon,
fedőkötés, véralvadást fokozó gyógyszerek helyi alkalmazása, varrat).

A sürgősségi beavatkozásokat térítésmentesen lehet igénybe venni a területi ellátási
kötelezettségtől függetlenül bármely finanszírozott fogászati szolgáltatónál.
(forrás: NEAK)

Lázas, felső légúti tünetekkel ne keressék fel a fogorvos, telefonáljanak a rendelőbe
és egyeztessenek a kezelést illetően. Fogorvosa a megbeszéltek alapján tájékoztatja
az ellátással kapcsolatban.
Az ellátások megkezdése előtt fogorvosa egy nagyon rövid kérdőívet töltett ki, a
COVID-19 vírus fertőzés kiszűrése érdekében. Kérjük a kérdésekre valóságnak
megfelelő válaszokat adjon.
Kérem, hogy magunkon, és családunkon kívül vigyázzunk az egészségügyi
dolgozókra is!

2020. 03. 15.
Pápa Város Önkormányzatának
Egészségügyi Alapellátási Intézete

Frissítés! 2020.03.20.
Fogorvosi alapellátást nyújtók elérhetősége: veszélyhelyzet ideje alatt!
Dr. Döbrönte József és Dr. Böröczky Zoltán fogorvosok veszélyeztetettségük miatt a
fogászati ellátásban a veszélyhelyzet időtartama alatt nem vehetnek részt. Az ezekhez
a körzetekhez tartozó betegek elsősorban az azonos telephelyen dolgozó Dr. Lázár
Zsuzsannánál vehetik igénybe a szolgáltatást. A fogászati alapellátásban a
továbbiakban csak az alábbi 4 fogorvos nyújt kizárólag sürgősségi ellátást!
Mielőtt elindulnak telefonáljanak a rendelőbe és egyeztessenek a kezelést illetően!
Felső légúti tünetekkel ne keressék fel a fogorvos!
1. Dr. Lázár Zsuzsanna Pápa, Jókai u. 5-9 (rendelőintézet) 06/89/514-000/317 mellék
rendelési idő:
hétfő: 15.00-17.00
kedd: 10.00-12.00
szerda: 15.00-17.00
csütörtök: 10.00-12.00
péntek: 10.00-12.00
2. Dentál Centrum Dr. Nagy Olivér Pápa, Szent István út 3/B 06/89/310-309
06/70/9478228
rendelési idő:
hétfő: 09.00-11.00
kedd: 09.00-11.00
szerda: 09.00-11.00
csütörtök: 09.00-11.00
péntek: 09.00-11.00
3. Dr.Glied-Berke Barbara/Dr. Kovács Áron Pápa Zimmermann u. 8. 06/89/312-548
06/30/534-7507
rendelési idő:
hétfő: 08.00-10.00
kedd: 08.00-10.00
szerda: 14.00-16.00
csütörtök: 14.00-16.00
péntek: 08.00-10.00
4. DentaLive Bt. Dr. Zsegraics Gábor Pápa, Várkert út. 5. (Gyógyászati Centrum)
06/70/632-4687
rendelési idő:
kedd: 14.00-16.30
szerda: 10.00-14.00
csütörtök: 14.00-16.30
péntek: 11.00-14.00

