
a szakrendelés 
megnevezése (ha nem 

egyetlen 
szakrendelésről van szó, 

akkor szakmánként 
felsorolva)

a szakrendelés címe a szakrendelés telefonszáma / 
időpontfoglalás telefonszáma

a szakrendelés e-mail 
címe / időpontfoglalás 

e-mail címe

azon honlap 
elérhetősége, 

amelyen a post-
COVID tünetekkel 

rendelkező 
betegek 

tájékozódhatnak 
az ellátásuk 

lehetőségeiről

megjegyzés:

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház 
és Egyetemi 
Oktatókórház Velkey 
László 
Gyermekegészségügyi 
Központ (GYEK)

Post-COVID 
ambulancia 

GYEK Rehab. ép. fsz. 4.                                                                   
Kedd 10.00-14.00 

06-30/630 0533,                                                           
keddi napokon 08:00-10:00

folyamatban A rendelésre csak a beutaló orvossal történt közvetlen telefonos 
egyeztetés után  fogadunk beteget. A beutalás feltételei:  
- Laboratóriumilag igazolt (antitest v. PCR vagy Antigén vizsgálattal ) COVID 
fertőzése volt, vagy szoros kontaktú, de laboratoriummal nem igazolt a 
COVID fertőzése ÉS
- tünetei vannak  ÉS
- 60 nappal  a fertőzés lezajlása után ÉS
-  Háziorvos által kitöltött, a holnlapról letöltött  beutaló val ÉS                                                
-  a honlapról előzetesen letöltött, a szülő által kitöltött Szülői Long/Post-
Covid Kérdőiv   szükséges. 

Gyermek neurológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermekrehabilitáció Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek endokrinológiai és 
Anyagcsere

Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek diabetológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek Nefrológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek Pulmonológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek Immunológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek 
Gasztroenterológia

Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek Kardiológia Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermek 
Onkohaematológia

Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

POST-COVID AMBULANCIA, VAGY POST-COVID TÜNETEKKEL JELENTKEZŐ BETEGEKET ELLÁTÓ JÁRÓBETEG-SZAKRENDELÉSMegyei irányító 
intézmény / 

szakmai irányító 
intézmény neve:

Intézmény neve:



a szakrendelés 
megnevezése (ha nem 

egyetlen 
szakrendelésről van szó, 

akkor szakmánként 
felsorolva)

a szakrendelés címe a szakrendelés telefonszáma / 
időpontfoglalás telefonszáma

a szakrendelés e-mail 
címe / időpontfoglalás 

e-mail címe

azon honlap 
elérhetősége, 

amelyen a post-
COVID tünetekkel 

rendelkező 
betegek 

tájékozódhatnak 
az ellátásuk 

lehetőségeiről

megjegyzés:
intézmény / 

szakmai irányító 
intézmény neve:

Gyermek Bőrgyógyászat 
Szakrendelés és Gondozó

Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermekpszichiátria I. Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 

Gyermekpszichiátria II. Post-COVID ambulancia időpont 
egyeztetése alapján 

Post-COVID ambulancia beutalójával 


