FONTOS INFORMÁCIÓ!!!
Kedves Betegeink! Kedves kolléga Nők, kolléga Urak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2021. AUGUSZTUS 2-án elkezdődik a gyömrői
rendelőintézet „A” épületének régen várt felújítása. A kivitelezés előreláthatólag 6
hónapig tart majd. Ennek során:
 felújításra került a teljes épületgépészet (fűtés, víz, elektromos hálózat, kazáncsere),
új padló burkolatok lesznek,
 a vizes blokkok áthelyezésre kerülnek a jelenlegi fogorvosi váróba, ezzel jelentősen
megnő a váró területe,
 új digitális röntgent is kap a szakrendelő,
 nagyobb lesz a gyógytorna helyiség, így több beteg látható el egyszerre.
A munkavégzés alatt az alábbi változások fognak életbe lépni:
 a Szent István úti bejárat lezárásra kerül, a továbbra is működő „B” épület az
Önkormányzat által kialakított új, strand felőli bejáraton keresztül lesz
elérhető!


Az új – átmeneti - rendelési rend elérhető a rendelőintézet honlapján
(www.gyomrorendelo.hu)

 A következő rendelések a „B” épületbe kerülnek át:
◦ a sebészeti és traumatológiai rendelések 07.31-től a „B” épületben, a jelenlegi
belgyógyászati rendelőben fognak működni,
◦ a vérvételek (labor) a „B” épületben a neurológia-reumatológia-gégészeti
rendelőben történnek 7,30 – 9,00 között!
◦ a belgyógyászat összeköltözik a kardiológiával és az ultrahanggal,
 Az alábbi rendelések a monori rendelőben lesznek elérhetők :
(lásd: www.monorszakrendelo.hu)
◦ röntgen (naponta 7,00-15,00-ig): előjegyzés nem szükséges,
◦ nőgyógyászat (dr Takáts Szabolcs) július 30-tól: (Kedden: 14,00-19,00, és
csütörtökön: 7,30-12,30)
◦ dr Sárkány Veronika (neurológus) keddi (8,00-13,00) rendelése megváltozik.
A pontos időpont miatt figyeljék a két rendelő honlapját!
◦ a fizikoterápia és a
◦ gyógytorna szintén a monori rendelőben fog működni.

Egyéb lényeges információk:
 A monori rendelőbe ideiglenesen áthelyezett rendelésekre a monori rendelőben
kell előjegyzési időpontot kérni! A fizikoterápiára és gyógytornára előjegyzést
rendelési időben a rendelésen, a nőgyógyászatra a központi előjegyzésen adnak!
◦ Elérhetőségek:
▪ www.monorszakrendelo.hu
▪ Fizikoterápia:

0629-610-810 – 141 mellék

▪ Gyógytorna:

0629-610-810 – 116. mellék

▪ Nőgyógyászat:

0629-413-196, vagy +3630-1761-510

 Nyugdíjazás és szabadságok miatt a fizikoterápiás ellátás a gyömrői rendelőben
már 2021.07.16-tól szünetel! A monori fizioterápia – átmenetileg – az előjegyzési
idők túlzott elhúzódásának megelőzése érdekében, csak és kizárólag baleset
utáni rehabilitációs, heveny neurológiai és táppénzes betegeket tud fogadni!
A kórház vezetősége nevében is előre köszönöm megértő türelmüket, amellyel segítik, hogy egy
megújult rendelőben folytatódhasson az Önök ellátása!
Gyömrő, 2021.07.16.

dr Csernus Zoltán
m.b. rendelőintézet vezető főorvos

