
Betegfogadási tájékoztató3 

szakrendeléseink igénybevételéről 
 
 

Az Intézmény területén védőmaszk viselése kötelező!  

 

Az Intézményben valamennyi szakrendelés kizárólag előzetes telefonos egyeztetés után, 

időpontra tud beteget fogadni (a nem beutaló köteles rendelések is).  

„Sürgős szükség” esetén is elsődleges a telefonos egyeztetés. A „sürgős szükség” megítélése 

szakorvosi feladat. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a járványhelyzet miatt az egészségügyi intézményekben szigorú 

betegfogadási rend van érvényben. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az előre egyeztetett 

időpontban nem érkezik meg a rendelésre, kizárólag új időpont egyeztetése után van lehetőség a 

szakorvosi ellátásra.  

Az Intézménybe történő belépéskor, pre-triázs (előzetes vizsgálat) során, egészségügyi szakdolgozó 

által történik, a megjelent beteg és hozzátartozó hőmérséklet mérése, járványügyi kérdőív 

kitöltése és kézfertőtlenítése. Majd – a járványügyi szempontból negatív beteg – védőmaszk 

használata mellett, jelentkezhet a szakrendelésen. 

Az invazív beavatkozás elvégzésének, illetve az ellátás feltételei (6. életévét 
betöltött betegre vonatkozóan) a 469/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet alapján 

Intézményünk - egységesen - minden tervezhető invazív beavatkozásra (kivéve 

labor) jelentkező személy esetében kéri, hogy a beavatkozást megelőző 48 órán belül 

elvégzett negatív eredményű PCR-teszttel, és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett 

negatív eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a 

szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható! A tizennyolcadik életévét be 

nem töltött beteget kísérő, koronavírus ellen nem védett személyre is a fenti szabályok vonatkoznak.  

Tervezett invazív ellátás feltételi: 

- a koronavírus ellen védett, vagy 

- a tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív 

eredményű PCR-teszt és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív 

eredményű antigén gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a 

szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható. 

 A tervezhető invazív beavatkozásokat megelőző kötelező teszteket nem intézményünk végzi, 

ezeket a beteg a háziorvosán keresztül tudja (beutalás útján) megigényelni. 

A teszteket a betegek saját költségükön kötelesek elvégeztetni, kivéve, ha:  

- a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

- a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy 

- a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be, 

melyek esetén a teszteket az erre a feladatra kijelölt egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles 

elvégezni! 

A fentiek esetében nincs kijelölve Intézményünk a PCR-tesztelés elvégzésére! 

Türelmüket és együttműködésüket köszönjük!  
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