
Szentendrei gyermek-alapellátás – házi gyermekorvosok és védőnők 

Házi gyermekorvosok 

A szentendrei házi gyermekorvosok praxisközössége a Dunakanyar körút 32. szám alatti 

rendelőegységben végzi a gyermekek ellátását. Az öt praktizáló gyermekorvos 

munkanapokon 08:00-17:00 között biztosítja a 18 éven aluli korosztály betegellátást, 

beosztott rendelési idők keretein belül. A gyermekorvosok rendelési ideje a város hivatalos 

honlapján folyamatosan naprakészen elérhető. Akut panasz, egészségügyi ellátási igény 

esetén a következő linken tudnak tájékozódni az aktuális rendelésekről: 

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/egeszsegugy/gyermekorvosok/ 

Az egészséges gyermekek status vizsgálatait, a gyermekek kötelező védőoltásait a 

hatóságokkal egyeztetve ütemezzük, előre egyeztetett időpontban! 

A rendelők telefonos elérhetőségei: 

dr. Bogár Andrea 26/356-727 

dr. Hernádi Márton: 26/505-376 

dr. Pálffy Márta: 26/310-065 

dr. Poór László: 26/310-075 

dr. Szakolczai Annamária: 26/300-962 

Kérnénk a személyes megjelenés előtt lehetőség szerint előzetes telefonos 

kapcsolatfelvételt, így amennyiben szükséges tolmács közreműködését tudjuk intézni, illetve 

azért, hogy a tervezhető betegellátás érdekében a váróteremben ne kelljen hosszan 

tartózkodni. 

Felhívás 

Kedves szentendrei befogadó családok! 

Az ukrajnai háborús válság által sújtott családok részére példaértékű segítség nyújtásnak és 

társadalmi összefogásnak lehetünk tanúi. Menekültek százezrei, szétszakadt családok 

érkeztek országunkban, többségében nők és gyermekek. A menedék biztosításán kívül új 

kihívásokkal is szembe kell néznünk, fontos az átmenetileg betelepült családok és gyermekek 

többpilléres integrációja. Egészségügyi ellátás szempontjából az akut megbetegedéseken 

kívül szükséges az adott életkoroknak megfelelő gondozás, tartós betegeknek 

szakellátásának szervezése, védőoltások biztosítása. Ez utóbbi különösen kiemelendő 

szempont, mivel Ukrajnában más az egészségügyi helyzet, a koronavírus pandémia mellett 

az elmúlt években több olyan fertőző megbetegedés is felütötte fejét (kanyaró, járványos 

gyermekbénulás, stb.), melyek a hazai oltási rendszerünknek köszönhetően Magyarországon 

nem jellemzőek. A legkisebbeket a védőoltás, a felnőtteket pedig a gyermekek védettsége 

óvja ezektől a betegségektől. 

https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/egeszsegugy/gyermekorvosok/


Amennyiben úgy döntenek, hogy Szentendrei lakosként befogadnak Ukrajnából érkező 
családokat, akár saját otthonukban, akár szállást biztosítanak nekik máshol Szentendre 
területén, úgy szeretnénk felhívni az Önök figyelmét néhány teendőre: 

Kérjük, a menekültek hivatalos regisztrációját, menedékes státusz vagy menedékesként 
elismertség ügyintézését segítsék elő, hiszen csak a regisztrált menekültek jogosultak teljes 
körű egészségügyi ellátásra és védőoltásokra! 

Ha a menekült, befogadott családban várandós vagy kiskorú személy van, úgy abban az 
esetben haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a Szentendrei Védőnői Szolgálattal az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: vedonok@szentendre.hu; 26/311-943. 

A regisztrált menekült kiskorúak óvoda- és iskolakötelesek, amihez szükség van a kötelező 
védőoltások beadatására is, ami közös érdekünk városunk egészségének megőrzése 
érdekében. A házi gyermekorvosok jogosultak a kötelező védőoltások beadására, melyet egy 
védőnői adatfelvétel előz meg. 

 Szíves együttműködésüket köszönjük! 

  

Szentendrei gyermekorvosok 
Szentendrei védőnők 
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