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Nem emelkedett
vasárnap óta az
azonosított
koronavírusosak
száma Csongrád
megyében
Továbbra is 57 igazolt fertőzött van a
régióban a hétfői adatok szerint, de
még mindig az 5. legfertőzöttebb
megye vagyunk az országban.

FRISS HÍREINK

Mivel a koronavírus-járvány miatt a szakrendeléseken csak sürgős esetben fogadnak betegeket,
mindenekelőtt telefonon, e-mailben adnak tanácsot kórházi és háziorvosok, gyógytornászok és más
szakemberek országszerte a krónikus problémával küzdő vagy hirtelen panasszal jelentkező
pácienseknek. A távkonzultációhoz igénybe veszik a közösségi oldalakat, a mobiltelefonos
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Országos tiszti főorvos:
Magyarország még a
járvány felszálló ágában
van

08:33

A koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban kérdezhetik
a kormányt a képviselők
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Nap képe: Zápor után a
Kása-erdő mélyén
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Nem emelkedett vasárnap
óta az azonosított
koronavírusosak száma
Csongrád megyében
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Olvasói fotók: virágzanak
a tőzikék Körtvélyesen
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Három boldog
gyermekszempár: így
mond köszönetet a
vásárhelyi család, ahol
felütötte fejét a
koronavírus
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Leszúrta férjét egy 54 éves
asszony – a rendőrök
elfogták a nőt
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Új forintérméket bocsát ki
a Magyar Nemzeti Bank a
koronavírus-járvány miatt
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1984 főre nőtt a
beazonosított fertőzöttek
száma és elhunyt 10 beteg
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Székkutason és
Vásárhelyen is adhatunk
vért a héten

alkalmazásokat, videokommunikációs rendszereket is, és oktatóvideókkal is próbálnak segíteni.
Mórahalmon a Móra-Vitál Nonpro t Közhasznú Kft. keddtől elindította az online konzultációkat. Első
körben a páciensek gyógytornára jelentkezhetnek.
A Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájának munkatársai segélyvonalat indítottak. A
klinikai szakpszichológusoktól telefonon, e-mailen vagy akár Skype-on azok a betegek kérhetnek
segítséget, akiknél a folyamatosan változó járványhelyzet során alvászavarok jelentkeznek, fokozódik
szorongásuk, hangulatzavaruk.
A hódmezővásárhelyi kórházban telefonos konzultáción kaphatnak dietetikai tanácsokat a korábban
járóbeteg-szakrendelésen megjelenő páciensek.
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