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4.

szétm,h melléklete a tÁblázatban

foglaltak szerint

módosul.
Jelen térítésidfi szabélyzatmódosítás a térítésidij ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi

szolgátaÍísok téÍítésidíjairól szólő 28411997. (XII.23.) Kormrfuryrendelet

1

.

(6) bekezdésében

foglalt felhatalmazÁs alapján, az Emberi Eróforrások MinisÍériuma áttal fenntartói jogok
gyakorlásríra kijelölt Áuami Egészségügyi Ellátó Központjóvráhagyását
de leghamarabb 2020.09.0l -től.
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A

Bevezetés
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (a továbbiakban Szaktórház) a hatályos

jogszabályi kömyezet frgyelembevételéveÍ az alábbiakban határozza meg TérítésiDíj
Szabál7zatát.
A28411991 . (XII. 23.) Kormányrendelet 1.$ (6) bekezdése szerint:
,,Az egészség1lgyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítésidíjak megállapításának,
nllvánosságra hozata|ának és beÍizetésénekrendjét, valamint a szolgáltató által megállapított
illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szo|gá|tatő _ a
térítésidíj mérséklésére,
fenntartó által jóvahagyott szabályzatban állapítja meg.''
Jelen TDSZ összeállítására a vonatkozó hatríiyos jogszabályok és a korábbi TDSZ áttekintését
és elemzésétkövetóen került sor'

2.

A szabályzat célja

A Szakkórhríz

álta1 nÉjtott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó térítésidíjak megállapításrínak,
esetleges mérséklésénekvagy elengedésének és a díj megftzetésének intézményi szintú
szabályozása és a jogszabályoknak megfelelő nyilvánosság biztosítása.

3.

Alkalmazási terület

lelen szabályzat hatálya kiterjed a Szakkórhaz valamennyi betegellátást végző fekvő _ és
jaróbeteg-ellátó, valamint diagnosztikai egységéreés az ott nyújtott szolgáltatást igénybe
vevőkre.

JogszabályÍ környezet

4.

A

szabá'tyzat készítésekorhatályos vonatkozó fontosabb jogszabályok:

. a kötelező egészségbiztosításellátásairól szőló 1997 . évi LXXXIII. törvény (Ebtv.)
o a tiírsadalombiztosítás ellátásaira és a magámyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fe dezeÍérő| sző|ő 1997 . évi LXXX. törvény,
. az egészségigyről szóló 799'7 . évi CLN. törvény ( Etv.)'
o 217l1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosításellátásairól szoló 199'7.
o
.
o
o
.
C

évi LXXXIII. törvény VégÍehajtásáÍól,
28411997. (XII.23.) Korm. rendelet térítésidíj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügl szolgáltatások térítésidíjáró1'
87lz004. (X. 4.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodő,
egészségiigyi szolgáltatásra a társadalombiztosítrís keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátásának egyes szabályailól,
5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljábó1 trírsadalombiztosítási
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról,
5212006. (XII' 28.) EiiM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi
szolgá1tatásokró1,

az egészséBigyi szolgáltatások EgészségbiztosításiAlapból tör1énő finanszírozásának
részletes szabá1yairő| szóló 4311999. (III.3.) Korm. rendelet,
89lI995. (VII.14.) Korm. rendeiet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról'

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele

5.

Azazegészség1lgyiszolgáltatás'amel1,rrekfedezetesemaközpontiköltségvetésben'Semaz
egészségbiztosításialapon keresztti1 nan kerül finanszírozásra - jogszabá|y alapján vagy a
Szaftórház á1ta|megállapítottan - részleges, kiegészítő, vagy teljes térítésidíj ellenében vehető
igénybe.
Ennek értelmébena biztosítottak egyfelől NEAK által finanszírozott, sziímukra térítésmentes
egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak, bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat részleges,
kiegészítő térítésidíj mellett, másokat azonban csak teljes téítésellenében vehetnek igénybe.

6.

Társadalombiztosításijogviszonyigazolása

Az

érvényestarsadalombiztosítási jogviszony igazolásához szükséges okmányok: a
társadalombiztosítási azonosító je1 (TAJ) az egészségügfl' egészségbiztosítási
nllvántartásokban a személyek azonosításara, illetve tiirsadalombiztosítási jogviszonyának
igazolására szolgáló kártya és/ vagy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a
továbbiakban: NEAK) által kiadott, 90 napnál nem régebbi, a jogviszony fennállására
vonatkozó igazolás és rendelkezni kell az Ebtv. 29.$ (4) bekezdésébenmegielölt okiratokkal.
,,A biztosított az egészségügl szolgáltatás igénybevételéhez- ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik - a társadalombiztosítási azonosítójelet (a továbbiakb an: taj-szárn) igazoló hatósági
igazolvényát és - amennyiben a biztosított a 14. életévétbetöltötte - érvényes, a
személyazonosság megállapításara alkalmas igazolványát köteles bernutatni. A biztosított a tajszámát a tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazo|ványáva| - a technikai
feltételek megléte esetén - elektronikusan is igazolhada, amennyiben a külön törvényben
meghatározottak szerint a tároló elem azt taÍIa\mMza. A biztosított a taj-számát a
személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használataról
szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartásra vonatkozó rendelkezések szerint is
igazolhatja;'

Az

érvényestársadalombiztosítási jogviszony fennállását valamennyi fekvő- és járóbeteg
ellátásiínak megkezdésekor e1lenőrizni kell. Az ellenőrzést a Szakkórház betegfelvételi irodája
és a jaróbeteg-el1átó helyek munkatársai, ügyeleti időben az ügyeletes orvos végzi.
Az ellenőrzés soriín a Szakkórház a NEAK nyilvántartási rendszeréből 5 jelzést kaphat, amely
megltatározza a díjfi zetési kötelezettséget is:

-

a ,,zöl-l TAJ érvényes,jogviszonya rendezett'' jelzés esetén a beteget az á1talános
szabályok szerint kell e11átni, az ellátási költségeket az NEAK fin anszirozza.

-

a,,PIROS TAJ érvényes,jogviszonya rendezetlen'' jelzés esetében a beteget az általános
szabályok szerint kell e|látnt, az ellátási költségeket az NEAK fin anszirozza.
Piros lámpa (rendezetlen jogviszony) esetén a szolgáltatónak továbbra is tájékoztatási
kötelezettsége van.
Ezen tájékoztatás tartalmzza:
a) azt a tén5n, hogy az ellátást igénybevevő személy jogosultként nem szerepel
az NEAK nyi1vríntar1ásában,
b) felhívást arra vonatkozóan, hogy a helyzet tisztázása érdekében az éintett
keresse fel bármely Regionális EgészségbiztosításiPénztárat (REP),
c) tájékoztatást a jogosultság hiányának jogkövetkezményeiről,
d) információt anól, hogy bővebb tájékoztatás az NEAK honlapján www.NEAK.hu érhető el.

-

-

biztosított, a TAJ átmenetileg érwénfelen''je|zés esetében a
ellenórizni, hogy az érinÍett személy rendelkezik_e a jogosultság_
igazo1ások valamelyikével.
Amennyiben nem áll a beteg rendelkezésére jogosultság-igazolás, és azt az e\|áÍás
nyújtását követő 15 napon belül sem mutatja be, akkor a Szakkórház a 8. számú
melléklet szerinti formanyomtatvány alka|mazása mellett a költségekről előre
meghatarozott díjtételei(I. sz. melléklet) szerint számlát ál1ít ki.

a

Külfiildön
''KEK
Szakkőrház köteles

TAJ egyéb okból érvénytelen'' jeizés esetében a Szakkőrház a 10. számú
''BARNA
melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazása mellett a költségekről előre
a

meghatározott díjtételei(l. sz. melléklet) szerint szrímlát állít ki.

'

,,SÁRGA TAJ'' érvényesTAJ-I, de korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra való
jogosultságot fo g j elenteni.
Az adott személy a 199'7. évi LXXX. törvény 34. $ (10) bekezdése szerint kötött
megállapodás alapjan jogosult egészségügyi szolgá|taIásra. A lámpaszín mellé
megjelenítésrekerül azon ellátások köre is, amelyekre az érintett szeméif kör nem
jogosult' A megállapodással rendelkező személynek a siirgősség körébe tartozó
e1látásokat meg ke1l kapnia' az ellátásÍ az érvényesTAJ_jal rendelkező biztosítottakhoz
hasonlóan kell jelenteni (1-es térítésikategória, 1-es azonosító típus)'

A

sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező betegeÍ, az igénybevétel alapjául szolgáló
és az egészségál|apota á|talindokolt ellátásban
kel1 részesíteni.
Az igénybevétel jogcímétaz ellátást köVetően kell tisztázni.

jogviszonlól fliggetlenüi meg kell vizsgálni,

7.

Nem magyar állampolgár egészségügyi ellátása; megállapodások és
elszámolásaik
Nem magyar állampolgárok egészségügl ellátását a Szakőrház a 4311999. (III. 3.) Korm.
rendelet 4. $ (8) bekezdése alapján a követke zők szerintvégzi: ,,. . . a magyar egészségbiztosítási
jogszabályok a1apján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek részérenyújtott
ellátás után akkor jogosult térítésre,ba az ellátot| személy az e||étÍásra államközi szerződés,
nemzetközi szerződés vagy kötelezően alkalmazandó Közösségi szabály alapján jogosult, és az
adott el1átásra való jogosultságát az alkalmazandó államközi szerződés, nemzetközi szerzódés
vagy Közösségi szabály előírásainak megfelelően igazo|ta."
Jelen szabá|yzat rendelkezéseit kel1 alkalmazni akkor is, ha a szabá|7zat és a külön jogszabály
szerinti térítésidij flzetésére kötelezett helyett a külón jogszabály szerinti, valamint a jelen
szabályzat szerinti térítésidíjat más fizeti meg. Kivétel, ha államközi vagy kormányközi
megállapodás alapjrín történik az intézményekközötti elszámolás. A NEAK honlapja
taÍta]'mazza''

-

-

az áI1arl:'közi vagy kormrinyközi megállapodás alapjrin nffitandó ellátásokra vonatkozó
információkat
az Európai Gazdasági Térségtagállamai, valamint Svájc polgrírai részére nyújtandó
ellátásokra vonatkozó előírásokat, szabályokat
menekült ellátásravonatkozó elóírásokat, szabályokat.

Ezen szabályozőkat, információkat tartalmazó linkeket jelen szabályzat 3. számú mellék|ete
laÍtalÍr'azza-

Az

ellátási jogosultság-igazolásokkal nem rendelkező, Magyarország területén tartózkodó,
egészségügyi szolgá1tatásra a magyar tarsadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátására a 87l2004.(X.4.) ESzCsM rendelet alapján kerül sor. A Szakkórház az
ellátás költségeiről saját, előre meghatározott díjtételei(1. sz. melléklet) alapján a 10. számú
melléklet szerinti formanyomtatvány útjan tájékoztatja a beteget és szrímlát állít kj részére.

8. A

szakkórház íita| nyújtott egészségügyÍellátáshoz kapcsolódó
részleges, kiegészítőés teljes térítésmellett igénybe vehető
szolgáltatások

8.1 Rész|eges térítésidij mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Szakkórhi2unk részleges térítésidíj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nem
nyújt, így ennek megfelelően részleges térítésidíj megállapítására sem kerül sor.
8.2 Kiegészítő térítésmellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Az Ebtv. 24.

$ (4) bekezdése alapjan: ,,A finanszírozott egészségűgyi szolgáltató a23lA. $ b)
pontja alapján a biztosított részére- annak kezdeményezése alapján, az egészségügl ellátás
szakmai színvonalának érintése nélkÍil- kiegészítőtérítésidíj ellenében egyéni igénye szerinti
étkezést,valamint az egészségiállapota által nem indokolt, a 14. $ (2) bekezdés/ pontja szerinti
elhelyezéstől eltérő, az intézmóny e célra kijelölt részlegébenmagasabb színvonalúelhelyezést
nyújthat, amennyiben

a) a többletszolgáltatáshoz

szükséges feltételek rendelkezésre állnak,

b) abizÍositoÍt az egészség1lgyi szolgáltatónál az e|látást a többletszo1gáltatás
vehetné, és

nélkül is igénybe

c) az egészségíjgyiszolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a finanszírozási szerződése
szerinti kapacitáson folyamatosan és teljes körűen tud ellátást nyújtani.''

Szakkórházunk a Í'ent hivatkozott feltételeknek megfelel, így kiegészítő térítésidíj mellett tud
szolgáltatni az alábbiak szerint:

- A

Szakkórház azon gyógyÍürdő-szolgáltatásai járóbetegek részére,amely

szolgáltatások térítésidíját a ó. számú melléklet tartalmazza.

-

A Szakkórház azon oszÍá|yain, ahol' az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre állnak,
saját kezdeményezésre magasabb színvonalúe1helyezés biztosítható. A

hotelszolgáltatás kiegészítő térítésidíját a 4. sz. melléklet taÍtalmazza.
Amennyiben a betegellátás szükségessé tesz| az osztályok kapacitásának teljes
kihasználtságát, úgy a TDSZ magasabb színvonalúelhelyezésre és annak térítésidíj
fi zetési kötelezettségére vonatkoző részétnem kell alkalmazni

-

A Szakkórház az egyéni igény szerinti étkezésigénybevételét_ a dietetika vezetőjével
való előzetes egyeztetést követően _ biztosítja. Az élelmezési tórítésidíj ebben az
az egyéni igény szerinti nyersanyagköltségből
levonásra kerül az adott osztály mindenkor érvényesnyenanyagnorÍnája. A normát
meghaladó ósszeget az igónybevevőnek meg kel1 térítenie.
esetben úgy kerül kiszámlázásra, hogy

8.3

Biztosítástól függetlenül teljes térítésmellett vehető igénybe fekvőbetegeink részére:
- gyó gym edence használ at

- a rekreációs

asszázs,
- iszappakolás, mel1'nek térítésidiját a2. sz. melléklet tarta\mazza.
m

8.4 Egyéb' a betegellátáshoz kapcsolódó nem egészségügyi szolgáltatások térítésidiját az 5. sz.

melléklettarta7mazza.

8.5 A Szakkórhéa által' nyujtott egészségügyi szolgáltatások trírgyi adómentesek.

9.

A TDSZ közzététele

Valamennyi betegellátó szeryezeÍ| egységben jelen térítésidij szabá|yzatot és annak
mellékleteit úgy kell kihelyezni' hogy abba bárki, bármikor betekinthessen. A TDSZ a

Szakkórház honlapján (www.viseeradikorhaz.hu)' továbbá a belső intraneten teljes egészében
hozzáférhető. Fentieket meghaladóan, az egyes helyszíneken az adott, ott végzett egészségügyi
szolgáltatásra vonatkozó díjtételek kivonatos formában kifiiggesztésre kerülnek.
A szolgáltatás megkezdése elótt az orvosnak a biáosítottat Íájékoztatnt ke1l mind az indokolt,
mind az általa igényelt térítésköteles szolgáltatás(ok) díjfizetésikötelezettségéről. A
Szakkórhr2 főigazgatója gondoskodik anól, hogy jelen szabályzattal érintett szeruezeti
egységek dolgozói a szabályzat tartalmát megismerjék és a megismerés tényétaláírásukkal
igazolják.

10.

A térítésidíjak megállapításának módszere

A Szakkórhfuban fizetendő térítésidíj számításának alapját az intézményiköltségszámítás, a
jövedelmezőség elve, az intézményi bevétel maximalizálásának elve, valamint a piaci

viszonyok érvényesülésénekelve képezi, figye1emme1 a Szald<órházza1 azonos egészségügf
szolgáltatást nyújtó más szolgáltatók által meglatározott térítésidíjak összegére is.
A térítósi díjat a jelen szabá|yzaÍban meghatáÍozott díjszabás alapján vagy a Szakkőrháazal
szerződő fél és a SzakkórházközöíIi szerződésben meghatiírozottak szerint kell megállapítani.

Az

egyes térítésidíjak összege nem 1ehet kevesebb, mint a térítésidíjköteles egószségügyi
szolgáltatás egy tételéreszámított önköltségének összege. Amennyiben valamelyik téítési
díjköteles egészségügyi szolgáltatásra költségszámítás nem készül, a térítésidi1 összegét az
alábbiak szerint kell meghatározni
a.) jaró betegellátás: német pontértékés piaci viszonyok figyelembevételével;
b.) fekvő betegellátás: a krónikus napidíj és a 43/1999. (III.3.) korm. rendelet 8. számú
mellék1etébenrógzitett rehabilitációs szorzó, továbbá a piaci viszonyok
figyelembevételével;
c.) élelmezésiszolgáltatás: mindenkori nyersanyagnorma és igény szerinti
nyersanyagnolma + rezsiköltség, kti1ön szabályozás alapján;
d.) komfortos kórtermek igénybevétele esetén az egészségbiztosításfinanszírozás,
:

egészségbiztosításfinanszírozottság, komfortfokozat, elhelyezkedés,

kti1ön
szolgáltatások (WIFI, légkondicionríló stb.), piaci viszonyok figyelembevételével.
e.) Egyéb terítésidíjak tekintetében piaci viszonyok figyelembevételével.

A jogszabályi felhatalmazás alapj án az intézmény vezetqe á|Íal saj át hatáskörben
térítésidíjakat azI;2l,4;5; 6. számú mel|ék|et tartalmazza.

11.

megállapított

A térítésidíjak mérséklése,méltányosság gyakorlása

11.1. Egyedi elbírálás esetén a térítésidíj méltányosságból történó elengedésére'illetve

mérséklésérea fóigazgatónak' távolléte esetén a főigazgatő általános helyettesének a

jogszabá1y felhatalmazása alapján kizárőlag a Szak'kórház álta| meghatározott díjak
tekintetében van jogköre'
A térítésidíj méltányossági alapon történő elengedésének, mérséklésénekelbírálásához
indoklással ellátott írásbeli kérelem szükséges.

1'1.2.

A Szakkórház a hotelszolgáltatási kapacitás és a gyógyffirdő szolgáltatás fokozott
kihasználása érdekében valamennyi aktív egészségügyi dolgozónak és azok PTK
szerinti közeli hozzáÍartozőinak, továbbá a nyugdíjas egészségügyi dolgozóknak 10%os kedvezményt biztosít a Szakőrház által megál1apított' emelt komfortfokozatú
kórtermek és a járóbeteg_ellátás keretében igénybe vett gyógyÍiirdő-szolgáltatás
díjai tekintetében.

térítési

Az

egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény 3.$ d.) pontjában meghatarozott
egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú
egészségügyi szakképesítésselrendelkező személy, az egészségügyiszakképesítéssel
rendelkező személy, továbbá az egészségügyitevékenységben közreműködő
egészségügl szakképesítésselnem rendelkező személy.
A Ptk. 8:1.$ (l) 1. ponI szerint közeli hozzátartozók: a hÍuastáts, az egyenes ágbeii
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő, valamint a testvér.
Az egészség1lgy dolgozó és köze1i hozzátartozója felvételkor a Betegfelvételi irodán a
megfelelő dokumentumok kitöltésével nyilatkozik a kedvezmény igénybevételérevaló
jogosultságáról és aláírásával igazolja azÍ (11-12. sz. melléklet).

12. A

befizetés rendje' a térítéselmulasztásának megelőzése' a behajtás
rendje

A Szakkórház

a térítésidíj fizetésérekötelezett személyektől

A térítésidíj e11enében igénybe

vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítésidíjáról szőlő 28411991. (XII.23.) Korm.
rendelet 1' $ (3) felhatalm azása a|apján a szolgáltatás fedezetének biztosítására a fekvőbeteg
részérenyújtott szolgáltatás megkezdése előtt szolgáltatási díjat kér' melyről számlát állít ki.

A betegfelvételi iroda

a fekvőbeteg intézetünkbe való felvétele elótt kiállít egy ,,Térítésköteles
szolgáltatás adatlap elsziímoláshoz'' (13. sz. me|léklet) nyomtatványt és egyben tájékozÍatja a
beÍeget az emelt komfortfokozat igénybevételéhezkapcsolódó varható költségekről. Emelt
komfortfokozat igénybevétele esetén az ellátott a varható térítésidij 50%-ár köteles a
szolgáltatás megkezdése előtt számla ellenében a Szakkórhráz pénztárába befizetni.
Szakkórhr2untban az átlagos ápolási időtartam 26 nap, amennyiben orvosi előírás nem szab
hosszabb időtartamot, a számla kiállításánál ennek 50%o-átke|| alapu1 verrni.
A magyarországi biztosítással vagy államközi szerződéssel nem rendelkezó betegek ellátásának
várható költségeiről tör1énő felvilágosítást a 10. és 14. sz. melléklet alkalmazásával a
szolgáltatást nyúj Íő szeÍvezeti egység vezetóje / akezelő orvos biztosítja.

Amennyiben a térítésidíj a 10. és 14. számú me1léklet kitöltésével kerül megállapitásra űgy az
azon kalkulált ö sszeg l00%o-a az iranyadó. A pénztiíros a 13. sz. illetve a 10. sz' nyomtatvány'ra
felvezeti a befizetés ÍényéÍ.Ezt követően a mellékleteket a betegnek a felvételi irodába kell
bemutatni. Amennyiben a beteg, a felvételétmegelőzően a térítésidíjat nem tudja rendezni, úgy
a 7 lA számű mellékletet kell kiállítani. A munkaidőn túl érkező beteg státuszát a következő
munkanapon rendezni ke1l.

A

térítésidíjak befizetése a nem biztosított jaró betegek és a gyógyfürdő szolgáltatás
igénybevevők esetében a betegfelvételi irodában tör1énik. A befizetéskor az igénybevevő
részéreszámlát kell kiállítani. A szám|áÍ a szolgáltatást teljesítő szervezeti egység vezetőjel
kezelőorvos és a felvételi iroda munkatiírsa által kiállított költségrészletező (l4' sz. melléklet)
alapj án kell kiállítani.
Kivételesen indokolt esetben, írásos kérelemre a főigazgatő vagy távollétébenáltalános
helyettese biztosíthat lehetőséget a megállapított térítésidíjtól való eltérésÍe.Amennyiben a
beteg kedvezményben részesü|' 'őgy az a végelszámoláskor kerül rendezésre' illetve
visszafizetésre. Amennyiben a szoigáltatás igénybevevője a térítésidíj fenrrmaradó részétnem
tudja megfizetni , így a7. sz. melléklet szerinti kötelezvén1t köteles a1áími.

a

kötelezvényben foglaltak ellenére az igénybevevő va1ame1y fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szakkőrház pénzgazdálkod'ás-számvitel szeryezeti

Amennyiben

egysége fizetési felszólítást küld. Ha ennek ellenére sem kerül sor a tartozás rendezésére, úgy a
tartozás összegétől ffiggően kerül sor a meg nem fi zetett téÁtésidij behajtásának megindításara,
vagy az összeg leirására.
A térítésidijat az intézménybevételeként kell elszámolni'
A betegfelvételi iroda do1gozói 50.000'- Ft készpénzkészletelerése esetén, illetve hónap végén
köte1esek a hézipénztár felé elsziimolni.

13.

TérítésidíjÍizetésnyilvántartása

és elszámolása' esetleges

visszatérítése

A

betegfelvételi iroda a fekvő beteg ellátáshoz kapcsolódó díjfizetésekről olyan analitikus
nyilvántartást vezet, amely az elszámoltathatóságot és az el|enőrizhetőséget biztosítja (15. sz.
melléklet). Az analitikus és a főkönywi nyilvántartást a betegfelvételi iroda vezetője és a
pénzügyi foelőadó a tárgyhót követő hónap 10-ig kötelesek egyeztetnt.
Esetenként előfordulhat, hogy a beteg az előzetesen meghatározott és kifizetett rehabilitációs
kezelési időtartam lej árta előtt, illewe az előre prognosztizált és ez a|apján kalkulált ellátás
teljes vagy részleges igénybevétele nélktil távozik az intezményből, akkor a befizetett és
igénybe nern vett rehabilitációs ápolási napok-, illetve a befizetett és igénybe nem vett egyéb
térítésidíjak összege visszatérítendő. A visszatéríÍésapénztárban történik a szolgáltatást nyújtó
szewezeti egység vezetője/ kezelő orvos által kiállított igazo1ás a|apján (1ó. sz. melléklet).
Megkezdett nap díja vissza nem téríthető, a visszatérítésa távozást követő naptól számítandó.

14.

A szabályzat hatálybalépése

Jelen szabályzat a térítésidíj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások
térítésidíjairól szőLő 28411997. (xII.23.) Kormtínyrendelet 1. (6) bekezdésében foglalt
fe1hatalmazás al ap1án' azBmberi Erőfonások Minisztériuma által fenntartói jogok gyakorlására
kijelölt Á[ami Egészségügl Ellátó Központ jóváhagyását követően lép hatá|yba. Ezzel
egyidejűleg a térítésidíjakról rendelkező minden korábbi szabályzaÍ hatályát veszti.

Mellékletek
1 sz.

melléklet:

Egészségügyi szolgáltatásainak díjtételei a kötelező egészségbiztosítás
által nem finanszírozott fekvő- ós járó betegek ellátásában

2. sz. melléklet:

Egészségügyi szolgáltatásaink díjtételeia fekvő betegek ellátásában
(biztosítástól fiiggetlenűl)

3. sz. melléklet:

Külfiildi betegek Magyarországi ellátásanak szabályai

4. sz. melléklet:

Emelt színvonalúelhelyezés díjtételeibiztosítással rendelkező
fekvóbeteg ellátásban

5. sz. melléklet:

Egyéb' a betegellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások

6. sz. melléklet:

Gyógyfiirdő ellátás térítésidíjai járóbeteg-ellátásban

7. sz. melléklet:

Kötelezvény a fennmaradó terítésidíj megfizetésére

7. a. sz. me|léklet:

Kötelezvény a térítésidíj megfizetésére

8. sz. melléklet:

díjtételei

(biztosítástól fiiggetlenül)

Kötelezvény a biztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum utólagos
bernutatására

9. sz.

melléklet:

Nyilatkozat külfijldi állampolgár térítésmentesellátásra jogosultságaról

10. sz. me|lék|et:

Felvilágosítás (az ellátás várható költségeiről)

1L. sz. melléklet:

Nyilatkozat emelt komfortfokozatú kórterem igénybevételéveljáró

12. sz. melléklet:

Nyilatkozat gyógyffirdő szolgáltatáshoz kapcsolódó térítésidíjfizetés
alóli részleges felmentésre való jogosultságról

13. sz. melléklet:

Adatlap a téítésköte1es szolgáltatás elszámolásához

térítésidíjfizetésalóli részleges felmentésre való jogosultságról

14. sz.

melléklet:

Költségrészletező az egyes kezelésekhez, szolgáltatásokhoz

15. sz.

melléklet

Térítésköteles fekvőbeteg ellátás analitikus nyilvántartása

16. sz. melléklet

Különbözet

visszafi zetési nyomtatvány

l0

1. sz.

melléklet

EGÉsZsÉGÜGYIsZoLGÁLTATÁSAINK DÍJTÉTELEI
a kötelező

egészségbiztosításáltal nem finanszírozott
fekvő - és járó betegek ellátásában

Az 1 ápolási napra jutó térítésidíjakat a 4. sz. melléklet ooEgészségbiztosítás által

nern

finanszírozott'' oszlopa rész|etezi.

A

dij tarta1maz minden, a betegellátáshoz kapcsolódóan a beteg állapota által indoko[ a
kezelőorvos által gyógyító céllal rendelt, az ápolási és terápiás eljárásban felmerülő költséget _
beleértve az étkezéstis -, kivételt képeznek ez alóI az intézrnényi gyógyszer alaplistán nem
szereplő gyógyszerek, kötszerek, valamint a fe1használt orvostechnikai eszközök és
gyógyászati segédeszközök, külső szolgáltató által nyújtott és intézményi diagnosztikai
vizsgálatok, a biztosítástól Íiiggetlenül teljes térítésidíj mellett igénybe vehető szolgáltatások
dijai (2. sz. me1léklet), továbbá az egyéni igény szerinti étkezésekdíjai.

SZAKRENDELÉs szor,cÁr-rATÁsAINK:
Belgyógyászat
Szakorvosi vizsgálat
Kontroll vizsgálat
Rectum digitális vizsgálat
Ál1andó katéter eltávolítás
Hólyagkatéterezés
Végtagi artériák vémyomásmérése folyamatos hu1lámú
Doppler készülékke1
Vémyomás 24 őrás monitoizá|ása
Tetanus toxid profi laxis
EKG végtag és mellkas elvezetések
Intravénás injekció
Diéta betanítás, tanácsadás
Body Master testtömeg analízis

s.000,3.500,500,1.000,1.500,4.000,6.000,1.100,2.000,1.000,t.200,1.000.-

Reumatológiai és egyéb mozgásszervi rendeléseken nyújtott szolgáltatásaink
Mozgásszervek teljes körű fizikális vizsgálata
Mozgásszervek regionális frzikális vizsgálata
Moz gásterj edelem v izsgálata geinc terül etén
Végtagi ízületekben
Testméretek mérése(tm, ts' körfogat stb.), mérésenként
IZomcsoportok működésének vizsgálata
Injekció in articulatio bursa seu ligamentum
Gy ő gyászali segédeszköz betanítás
Csontsűniség mérése (UH _ gal)
Rehabilitációs felmérésés értékelés
osszefoglaló szakorvosi értékelés
Reflexvizsgálatok
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3.000,2.000,2.000,1.000,s00,1.500,1.000,2.000,1.000,3.000,3.000,500,-

DIAGNoSZTIKAI SZoLGÁLTATÁSAINK:
Endoszkópiák
s.000,8.000,1 1.700,1.200,3.600,1.200,10.000,15.200,1s.000,16.200,500,-

Vizsgálat
Signoidoscopia
Sigrnoidoscopia + biopsia
Biopsia ventriculi
Biopsia duodeni
Biopsia intestini crassi
Panendoscopia (felsőtáocsatoma)
Panendoscopia + biopsia

Colonoscopia
Colonoscopia

+

biopsia

Beöntés

Ultrahangos vizsgálatok
Hasi UH vizsgálat
Kismedence UH transabd.
Felü1etes lágyrészek
Érrendszer (nyaki erek, alsó végtag)
Izületek (csípő, téTd, váll külön)
Izületek egytitt

4.000,3.500,3.000,4.000,3.500.10.000,-

Röntgen vizsgálatok felvételenként:
- teljes csontrendszer és ízületek egy
- mellkas, natív has

ill két irányu felvétele

2.s00 - s.000,3.300,-

Laboratóriumi vizs gálatok
Által ános

v

izeletv izs gálat

Vizeletből mennyiségi meghatározások (egységáras,
fajtánként)
Vérkép(automatával)
Minőségi vérkép (mikroszkópos)
Reticulocyta
Sül1yedés

Kerniaivizsgálatok
Kémiaivizsgálatok
Kémiaivizsgálatok
Kémiaivizsgálatok
Kémiai vizsgálatok
Kémiaivizsgálatok
Kémiai vizsgálatok
Kémiaivizsgálatok

1.0s0,500,800,1.600,-

(szív)
(máj)
(vese)

(hasnyálmirigy)
(szívanyagcsere)
(diabetes)

(anorganikus összetevők)
(szerológia)
Teljes vérképbeavatkozásoktól fi'iggően
Prothrombin (INR)
Menotest
Szék1et vér
Kihelyezett vizsgálatokhoz szakszemélyzet közreműködése

T2

2.850,200,2-100,2.800,1.500,3.200,6.800,2.100,5.300,'7.300,-

5.500,2.200,1.500,5.700,2.0o0,- Ft/óra

Fizio- balneoterápiás kezelések
Galvánterápia:
- stabil galván
- kowarschik galván
- kalcium elektrostasis
_ hydrogalván 4 és 2 rekeszes
- iontoforézis

600,1.400,-

2.200,2.500,1.600,-

Ingeraram kezelés (hariintcsíkolt és simaizom stim.)
- szelektív
- szelektív spec. _ funkcionális
- stimulálás _ vázizom

Diadinamikus kezelés
- diadinamik

1.000,2.800,2.900,-

500,-

- TENS
- Trábert

1.400,1.900,-

Középfrekvenciás kezelés
- interferenci a

1.000,-

Mágneses tér kezelés
- mágnesterápia

600,-

UH kezelések
- víz alatti UH

-UH

- sonoforézis:

UH

1.900,1.900,+

iontoforézis

3.500,-

Kombinált kezelések
- UH + diadinamikus
-

UH

+

2.500,3.000,-

TENS

Fürdőkezelés
- váltott hőfokú fiirdőkezelés : skótzuhany
_ gyógyvizes kádffirdő
- iszappakolás
- súlyfurdő
- szénsavflirdő
- gyógy-masszélzs (egész test)
(fel test)
- víz-sugármassziizs

Száraz torna
- csopoÍoS

1.000,,-

2.500,3.000,3.000,3.000,2.500.7.200.2.500,-

800,-

2.000,1.500,-

- egyéni
- passzív mozgató gépek
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Vízben történő torna
- egyéni
- csoportos
- gyó gymedanceh aszná|at

Pakolások
Antifl ogisztikus pako1ás
Ritex pakolás

1.400,800,800,-

800,800,-

2. sz. mellék|et

EGÉsZsÉGÜGYIsZoLGÁLTATÁSAINK DÍJTÉTELEI
a fekvő betegek ellátásában (biztosítástó| függetlenül)

Rekreációs masszÍus (egész test)
Rekreációs masszázs (részleges)
Rekreációs gyó gymed enceh asználat

2-500.1.200,800,-

Iszappako1ás

3.000,-.

3. sz. melléklet

KÜLFoLDI BETEGEK MAGYARoRsZÁGI ELLÁTÁSÁNAK sZABÁLYAI

Állu-kozi vagy kormányközi

megállapodás alapján nyújtandó ellátásokra vonatkozó

információk:

kulfoldon/ellatas az-eun kivu1/sz
ocialis biztonsagi szocialpolitikai es eseszsesu/szocialis*biztonsagi szocpol eu es
vezmeny.html#1. Szoci%C3%A1lis biztons%C3%Al ei esvezm%C3%A9nvek
http://neak. gov.hu/Í'elso*menu/lakossagnak/ellatas

Az

Európai Gazdasági Térségtagállamai' valamint Svájc polgárai részérenyújtandó

ellátásokra vonatkozó előírások, szabályok:
http://neak. sov.hu/felso menu/szakmaloldalak/nemzetkozi ug)'ekltaiekoztato-a ma
gyar esesezesesbiztositas-szolg.html

Menekült ellátásra vonatkozó előírások, szabályok:
http://neak.qov.hu,/felso menu/szakmai oldalak/gvogyito meseleozo-ellatas/hirek in
tbrmacrok/OEP taiekoztato menekult menedekes.html?quelv=nenekultek
eqeszsezugvi ellatasa

5. sz. melléklet

EGYÉB, A BETEGELLÁrÁsuoz KAPCsoLóDó SZoLGÁLTATÁSoK
DÍJTÉTELEI
biztosítástóI függetlenül

Egészségügyi dokumentáció máso1atrának kiadása
Higieniai lepedő kezelésekhez (db)
Kórtermi telefonhasználat
Igény szerinti étkezés

(oldalanként)

100'_Ft

500'-Ft
Külön szabályozás szerint
Külön szabályozás szerint

6. sz. melléklet

GYOGYFURDO- ELLATAS TERITESI DIJAI

rÁnÓnnrnc_ELLÁTÁSBAN

Gyógyszolgáltatás
megnevezése
01 Gyógyvizes medence
ftirdő (csak más egyéb
gyógyszo1gá1tatással
esyütt vehető isénybe)
02 Gyóewizes kádfiirdő
03 Iszappakolás
04 Súlvfiirdő
05 Szénsavas fiirdő
06 Gyóg1,rnasszázs

07 Yiz alatti vízsugár
masszázs
08 Víz alatti csoportos

qyósltoma

Jogosultság- igazolással
rendelkezők helyi térítési
diia (Ft)

300,600,s00,500.Egész test: 800,Féltest: 500.s00,300,-
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Jogosultság-igazolással NEM
rendelkezők helyi térítési
díia (Ft)
Csak szabad kapacitástól
ffiggően vehető igénybe
300,2.s00.3.000,3.000.3.000,Egész test: 2.500, Féltest: 1'2oo.2.500,800,-

Ikt.sz.: ...........
Ü.i.:

Szent Kozma és Damjrín
S zakkőrház

Rehabi litációs

xörBr-nzvÉNy

. -

7. sz.

-./20...-.

melléklet

a fennmaradó térítésidíj megfizetésére

Alulírott:
Születési helye, ideje:

Anfa

neve:
száma:

TAJ
Azonosító igazolvány típusa és száma:
Lakcíme:
Elismerem, hogy
.

Szent Kozma

....'........év

..............hó .............napjától kezdődően
.....hó .. .......... napjáig
ápolási napon át) a
és Damján Rehabilitációs Szakkórházban (202ó Visegrád, Gizella_te1ep)

...........év

(összesen

Az ellátás díja mindösszesen: ......'...........Ft,
....forint' melyból kifizetésre került .....'........Ft,

egészségügyi ellátásban részesültem.

azaz
azaz

forint.

Az ellátás során fennmaradó.

. ..................... ......-Ft, azaz.. ...
forint térítésidíjat távozásom alkalmával nem egyenlítettem ki.

Az ellátásommal kapcsolatosan felmerült fenti összeget tartozásként elismerem' és kötelezem
magam, hogy annak kiegyenlítéséről15 napon belül gondoskodom a mellékelt átutalási
postautalvríny felhasználásáva1, banki átutalássai a Szald<őrház 10023002-003]'7 203-00000000
számú bankszámlájára, vagy a Szakkőrház pénzÍétrábatörténő befizetéssel. Ellenkező esetben
az inIézménybirósági úton jar el a tartozás behajtása érdekében.

Elismerem, hogy Íizetési kötelezettségemről előzetesen tájékoztatást kaptam.
Visegrád, '..........

év

....

hó ........... nap

a]'áirás

Tanú 1. nev:
I-akcím:
Tanú 2.: név:

Lakcím:
Készült: 2 pld'-ban:
l. pld' ellátott'
l pld. adminisztrátor (amennyiben e|mamd a kártya bemutatása, továbbkiildendő a 8.. sz. melléklettel együtt a
pénzügl osztályra)
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Ikt.sz.: ........... . -..120.....
Ü.i.:

Szent Kozma és Damján
Rehabi litációsSz akkőrhán

7. a sz. mellék]et

KÖTELEZvÉNY
a térítésidíj megfizetésére

Alulírott:
Születési helye. ideje:
Születési neve: ............
Alfa neve:
TAJ száma:
Azonosító igazolvány típusa és száma:
Lakcíme:

Elismerem, hogy

..

...........év

..............hó '..

'..

'......napjától kezdődően a

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórházban (2026 Visegrád, Gizella-telep)

egészségügyi ellátásban fogok részesülni
Az érkezésemkor. '. '....'...'..'....... ......-Ft, azaz......
forint térítésidíjat (előleget) nem egyenlítettem ki.

Az eliátásommal kapcsolatosan felmerült fenti összeget tartozásként elismerem,

és kötelezem

magam, hogy annak kiegyenlítésérőllegkésőbb távozásom napjáig gondoskodom, a me11ékelt
átutalási postauta1viíny felhasználásáva1, banti átutalássa| a Szald<órház 10023002-0031'720300000000 számú bankszámlájára, vagy a Szakkórház pénztárába történő befizetéssel.
E1lenkezó esetben az intézmény bírósági útonjár el a tartozás behajtása érdekében.

Elismerem, hogy fizetési kötelezettségernről előzetesen tájékoztatást kaptam.

Visegrád' ....'......

év

....

hó ........... nap

a|áirás

Tanú 1. név:
Lakcím:
Tanű2.'. nev:
Lakcím:
Készült: 2 pld.-ban:
l. pld. ellátott,
l pld. adminisztrátor (amernyiben elmarad
a pérrzügyi oszrályra)

a

TB kártya bemutatása, tovább kiildendó
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a 8.. sz.

melléklettel egÉtt

Ikt.sz.: ........... ..../20.....
Ü.i.:

Szent Kozma és Damján
S zakkőrház

Rehabi l itációs

8. sz.

KÖTELEZVÉNY

melléklet

A biztosítási jogviszonl igazoló dokumenfum utólagos bemutatásara
Alulírott

személl szám:.............
..

szem.ig.sz.:....'.......'..
'..idó(évlhó/nap):

.....''..............

születési hely,
.' anyja neve:

születési neve: ..'.'.........

lakcím:.......'...

'............ .. .... '..sZ.
alatti lakos nyilatkozom és elismerem, hogy a Szent Kozma és Damjan Rehabilitációs
'.

Szakkórházban(2026Visegrád'Gizellatelep)20........év
kezdődően

20.........év

napon át. . ..

. . . .

..hó..'..'..'.napjától

.....hó ............ napjáig (összesen ..'..'..'..'... ápolási

.

. .

egészségügl szolgáltatást igénybe vettem.

Kijelentem, hogy biztosítási jogviszonyom fennállását nem tudtam igazolni és ezért
kötelezettséget vállalok arra, hogy 15 napon belül igazolom biztosítási jogviszonyom
fennállását. Ennek elmaradása esetére az általam igénybevett egészségügyi szolgáltatás térítési
díját tartozásként elismerern és kötelezettséget vállalok arÍa,, hogy taÍIozásomat a Szakkórház
által kiadott számla e1lenében átutalási postautalvány felhasználásával' banki átutalással a
Szal<kőrhÍn
. ...bankszrímlájríra
' vagy a Szakkórház pétutárába Íörténő
befizetéssel kiegyeniítan. Kijelentem' hogy az igénybevett szolgáltatások díjáról tájékoztatást
kaptam.

Jogi felelósségem fudatában kijelentem, hogy a közölt

adatok a valóságrrak mindenben

megfelelnek.
Kelt.: Visegrád,
ellátott (biztosított) aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
1.

tanú......'....

Készült 2 pld-ban:

2. tanű-.

pld. ellátott
pld. adminisztrátor (amennyiben elmarad a kártya bemutatása, továbbküldendő
az l. sz' melléklette1 együtt a pénzÍigyiosztrílyra)

1

1
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Ikt.sz.: ........... ....120.....
Ü.i.:

Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs S zakJr.órhéa

9. sz. melléklet

Külli'ldi

NYILATKOZAT

á||ampo|gár téitésmentesellátásra jogosultságriról

Alulírott Európai Uniós állampolgár elismerem, hogy a Szent Kozma és Damjan Rehabilitációs
Szakkórhá;'
osztály/egységben kapott kezelést (részben)
térítésmentesenvettem igénybe. A kezelés megkezdésekor és annak teljes időtar1ama aiatt a
térítésmentesegészségügyi ellátásra való jogosultságot nem tudtam igazolni. Ezért jelen
nyilatkozatommal köteiezem magam arra, hogy 15 (tizenöt) naptári napon belül a térítésmentes
ellátáshoz szükséges nyomtatvánf, illetve biztosítási kártyát kitöltve fax útjrán és ajánlott
levélben is euuttatom a Szent Kozma és Damján Rehabi1itációs Szakkórháznak. Fa.r: +36
26-. -. -.... -......., cím:. .... .. .... ..
......Ugyanakkor tudomásul veszem, hogy a
vállalt határidő lej ár1a után a kezelést nyí\tó osztálylegység a költségek jogi úton történő
behajtását kezdeményezi és az e1járás költségeit is riím terheli.

BETEGADATAI
Vezetéknév:... '..
Utónév( l):
Utónév(2):
Születés helye:..
Anyja neve:
ország: .-.-..-.-.-..
Város: ...............
Utca, házszám:

.Születés ideje: ..'.....'.......

BIZTOSITASI ADATOK

Költségviselő:
Költségviselő címe:
Biztosítás kezdete:
Biztosítási ügyintéző elérhetősége:
Kelt, Visegrád, 20 . -.év. -. -...

-.

-.............hó.......nap

Jelen okirat taÍlalmát az általam beszélt nyelven megismertem és megértettem.
foglaltakért teljes mértékbenfelelősséget vállalok.

Az

abban

beteg aláírása

Mellékletek: útlevélmásolat, személyi igazo|vány másolat, jogosítvány másolat (megfelelő rész
aláhúzandó)

Elóttünk' mint tanúk előtt:
1

.

tanú.

2. tanű.
(név, lakcím)

(név, lakcím)
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Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkőrház'

Ikt.sz.:..
Ü.i.:

/20.....

DECLARÁTIoN BY FoREIGN CITIZEN

ON ELIGIBILITY TO FREE MEDICAL SERVICES
citizen ofthe European Union, hereby acknowledge that free treatment was provided
'...................... of Szent Kozma és Damján Rehabilitációs
Szakkórház at the beginning of, nor during, the treatment could I certis my eligibility to partly/free
medical services. Therefore, by this declaration, I undertake to send the form required for eligibility to
free services or the completed insurance card through fax and by registered mail to the Szent Kozma és
Damján Rehabilitációs Szakkórház, at whích the services had been provided to me' within fifteen (15)
calendar days. (Fax: +36 26 ..--.--.., address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . At the same time I acknowledge that
after the specified deadline expires, the ward/unit providing the services will institute an action for the
collection ofthe costs by legal means and that the costs ofthe procedure will be charged on me.
I, the undersigned

to me at the ward/Unit of

PATIENT INFORMATION
Family name:......
First name:
M iddle name:
Place of birth:
Date of birth:

Mother'sname:. . .
Country:..............
City/Town:..........
Street/House number:...............

INSTIRANCE INFORMATION
Bearer ofcosts:
Address ofthe bearer o f cosls:....
lnsurance valid from:
Conlact data of the insurance administralor:
Dated at Visegrád'

.

.. (day).

.. ... .............(month).. . ....(year)

I have been informed of, and understood the content of this document in the language I speak. I

undertake full liability for its content.

;;;i;"i;.1g.;il.
Enclosures: a copy of the passport, a copy of the identity card, a copy of the driüng licence (to be
underlined as applicable)
Before us as witnesses:
Witness 1 :

Witness 2:

(name, address)

(name, address)
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Ikt.sz.: ........... ....120.....
Ü.l.:

Szent Kozna és Damján
Rehabil itáció s S zakkórhéz

ÜBnn oto BERECIITIGUNG ZUR KosTENLosEN vERsoRGUNG EINEs
sTAATsANGErrÖnrcnN nBn luslÁNoBn
Ich' unterzeichneter Staatsangehöriger der Europáischen Union, erkerne an, dass ich die auf
der Statiorr/in der Einheit ..................... des Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórhaz
erhaltene Behandlung partly/kostenlos in Anspruch genommen habe. Ich konnte bei Beginn der
Behandlung und wáhrend ihrer ganzen Dauer die Berechtigung zur kostenlosen Versorgung
durch das Gesundheitswesen nicht nachweisen. Deshalb verpflichte ich mich mit der
vorliegenden Erkliirung, dass ich innerhalb von 15 (fiinfzehn) Tagen das zur kostenlosen
Versorgung erforderliche Formular bzw. die Versicherungskarte ausgefiillt per Fax und auch
des Szent Kozma
im Einschreiben der die Versorgung leistenden Station/Einheit
és Damjrán Rehabilitációs Szakkórház zukommen lasse. Fax, . . . . . . '
Gleichzeitig nehme ich zur Kenntnis, dass die Station/Einheit, von der ich behandelt wurde,
nach Ablauf der übemommenen Frist das Eintreiben der Kosten auf dem Rechtsweg in die
Wege leitet und auch die Kosten des Verfahrens mir zu Lasten legt.

ANGABEN ZUM PATIENTEN/ZU DER PATIENTIN:
Familienname:..

Vorname(l): ............
Vorname (2):

........... -....

Geburtsort:

-. -

.........Geburtsdatum: ........................

Name der M utter:
Land:
Stadt:
StraRe und Hausnummer:

ANGABEN ZUR VERSICHERIING:
Kostentráger:....
Anschri fl des Kostentrágers :.......................
Beginn der Versicherung:
Eneichbarkeit der Kontaktperson der Versicherung: ....................

Visegrád' den .................. 200
Den Inhalt des vorliegenden schriftstücks habe ich in der von mir gesprochenen Sprache kennengelemt und VeÉtanden. Für
dessen Angaben hafte ich in vollern Umfang.
UnteÍschrifi des Patienten/der Patientin

Anlagen: Kopie des Reisepasses, Kopie des Personalausweises, Kopie des Fühlerscheins (der entsprechende Teil ist zu
untersaeichen)

............

Vor uns als Zeugen:
r. zeuse: .. ..
2. zeupe: ...............

..

iil;;;J w;;;;;ilft,

iil;;;j

w;;;;;ilft;
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Allampolgárság:

Dokumenfum: (útlevé1,személl igazolvány, jogosítvány, biztosítási kártya)

Tisztelt Betegünk!
A magyarországi biztosítássalvagy államközi szerződéssel nem rendelkező betegek ellátásának
\ölts9ce M ffintett beteget, illetve annak biztosítóját terheli. A költség -őgrutarorá"u u
Szakkórház érvényben lévó Térítésidij szabá|yzatában foglaltaknak megfeielőeritorténik.
Ennek megfelelően az Ön kezelésének várható
a 14. sz. mellékletben részletezettek szerint.
Köszönjük,

költsége:

.''.......................,_Ft,

hogy Szakkórhazunkat megtisztelte bizalmával!

Visegrád, 20

..

-év.......... ........... '.hó.. '....nap

szolgáltatást

nÉjtó szervezeti egység vezetiije/ kezelő orvos
P.H.

A

aláírása

fentieket tudomásul vettem, a felajánlott ellátást elfogadom, az ellátásom során felmerülő
költségek megfizetését vállalom.

beteg aláírása

KiÍöltendő 2 pé|dányban

_
-

1. példány a beteg által ismert nyelven, a beteg példánya
2- példány magyarul, a betegdokumentáció része
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Ikt.sz.: ........... ..../20.....
U.i.:

Szent Kozma és Damján
Rehabi litáci ós S zakkórháLz

l 1. sz. me|léklet

Nyilatkozat
emelt komfortfokozatú kórterem igénybevételéveljáró térítésidíjÍizetés
aló|i részleges felmentésre való jogosultságról

nevu
kórteremben fekvő beteg büntetőjogi felelősségem tudatában aláírásommal
igazolom, hogy
egészségügyi dolgozó vagyok' *
egészségügyi dolgozóként vonultam nyugdíjba, *
fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója vagyok*.
* a megfelelő aláhűzandő

Visegrád,20.......év.............

hó......nap

beteg aláírása
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Ikt.sz.: ...........
Ü.i.:

Szent Kozma és Damján
Rehabilitáció s SzaId<órház

-.

12. sz.

-

-/20.....

melléklet

Nyilatkozat
gyógyfürdő szolgáltatáshoz kapcsolódó térítésidíjfizetésalóIi részleges
felmentésre való jogosultságról

nevű beteg biintetőjogi felelősségem
tudatában aláírásommal igazolom, hogy

egészségügyi dolgozó vagyok, *
egészségügyi dolgozóként vonultam nyugdíjba' *
fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozója vagyok*.
* a megfelelő aláhinandő

Visegrád,20.......év.............

hó......nap

beteg aláírása
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Ikt.sz.: ...........

Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Sza]rJr.őrhén

ir;.:

..

-./20.....

13. sz. mellék|et

rÉnÍrÉsxÖrnr-EssZoLGÁLTATÁs ADATLAP
ELsZÁMoLÁsHoZ

Visegrád,20.......'.éV..''...............'...........hó.........'..nap

Kiállító aláírása
Távozás dátuma: 20'........éV......'......hó........nap

Érkezésdátuma: 20..........év.................hó.......nap

Térítésikategória:
Engedmény:

Fizetendő Ósszeg:

Ügyintéző
5zámlaszám:
Befizetés dátuma: 20..'......'......év... '............hó...........nap

Pénztáros

Távozás dátuma: 20..'......éV...........'.hó'..'....nap

Érkezésdátuma: 20..........év...............'.hó.....'.nap

Térítésikategória:
Engedmény:
Fízetendő összeg:

Ügyintéző
5zámlaszám:
Befizetés dátuma:. 20..'..'...'...'' 'év.'......'.......hó'..........nap

Pénztá ros

30

14. sz. melléklet

rÖlrsÉcnÉszl'nrnz,ő

(kitöltendő az 1.2. pont vonatkozásában orvos,
3. 4. pont vonatkozásában felvételi iroda részéről)

Beteg neve:

Kiállító szervezeti egység. . ...

.. ..

Szolgáltatást nyújtó szervezeti egység vezetője/kezelőorvos:.

Felvételi iroda munkatársa:

.

..

Aláírás:

. . . .

..'......'.....'.....'........' Aláírás:

1.

Kezelés/szolgáltatás
megnevezése (térítésidíjszabályzatban
rögzítetteknek megfe|elően, beazonosításra
alkalmasan)

MINDOSSZESEN:

31
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Ikt.sz.: ........... ....120.....
Ü.i.:

Szent Kozma és Damján
Rehabilitációs Szakkórház

1ó. sz. melléklet

T -P

énzgazd'álkodás-számvitel

!

nevrí beteget

........ fekvőbeteg osztályunkon

rehabilitáltuk 20...................-tó1 ......'....'.....'.'..'-ig.

A hotelszolgáltatásért beÍizetett

20....................'-tól'.'..............._ig díjat.
. .

... napi

kiilönbözetet

a beteg részere

kérem, hogy visszatéríteniszíveskedjenek.

nevu

beteg

a

teÍvezett e||átásáért

...........térítésidíjat fizetett. A befizetett térítésidíjból

a

mellékeltek (14. sz.

melléklet)alapján............'..'.FrotkérekabetegÍészéÍeVisszatéríteniszíveskedjenek.

Visegrád, 20....... év .. ....... '.... '. '. '.... '. hó ..... . nap

Szolgáltatást nyújtó
sé g v ezetőj e l keze lőorvo s

szery ezeti e gy

*a megfelelő rész kitöltendő

4. sz. melléklet

Egészségbiztosítás által nem
finanszírozott

Egészségbiztosítás által finanszírozott

Komfort szolgáltatás
Kórterem
Szobaszám Ágyszám TV Hűtő
elhelyezkedése

Étkezés

WC

Fürdő

Ár/fő/nap

Ár
betegtárs
nélkül
ár/fő/nap

Betegtárssal

Betegtárs
nélkül

Klimatizált, kétágyas, külön WC, fürdő (részben akadálymentesített), TV, hűtő,
étkező és társalgó

I. em.
TETŐTÉR

131
132
133
134
135
136

2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Külön étteremben

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

4 600
4 600
4 600
4 600
4 600
4 600

22 400
22 400
22 400
22 400
22 400
22 400

17 800
17 800
17 800
17 800
17 800
17 800

35 600
35 600
35 600
35 600
35 600
35 600

3 600

20 400

16 800

33 600

Klimatizált, kétágyas, külön étkezős, TV-s, hűtős, saját, de nem közvetlen WC, fürdő
(nem akadálymentesített)
I. em.
TETŐTÉR

139

2

x

x

Külön étteremben

Saját, de nem
közvetlen a
szoba mellett

Klimatizált, egyágyas, TV, hűtő, részlegen nyújtott éttermi szolgáltatás, társalgó,
WC, fürdő kórterem mellett közös a másik egyágyas kórteremmel (nem
akadálymentesített)
I. em.
TETŐTÉR

137

1

x

x

138

1

x

x

Külön étteremben

Közös a két
egyágyas
szobának

5 600

18 800

5 600

18 800

Klimatizált, kétágyas, TV, hűtő, saját WC, fürdő (nem akadálymentesített)
I. és II.
emeleti
osztályon lévő
fizetős szobák

204
205
105
106

2
2
2
2

x
x
x
x

x
x
x
x

3 400
3 400
3 400
3 400

20 000
20 000
20 000
20 000

16 600
16 600
16 600
16 600

33 200
33 200
33 200
33 200

2 900

19 000

16 100

32 200

2 900

19 000

16 100

32 200

Közös a két
kétágyas
szobának

3 300
3 300
3 300
3 300

19 800
19 800
19 800
19 800

16 500
16 500
16 500
16 500

33 000
33 000
33 000
33 000

Közös a két
kétágyas
szobának

3 600
3 600
3 600

20 400
20 400
20 400

16 800
16 800
16 800

33 600
33 600
33 600

x
x
x
x

Központi ebédlő

x
x
x
x

Klimatizált, kétágyas, TV, hűtő, másik kétágyas szobával közös WC, fürdő (nem
akadálymentesített)
Földszinti
osztály

5

2

x

x

6

2

x

x

Közös a két
kétágyas
szobának

Központi ebédlő

Klimatizált, kétágyas, hűtő, TV, központi ebédlő, a szomszédos szobával közös WC,
fürdő (akadálymentesített)
Új szárny
(I. em)

301
302
303
304

2
2
2
2

x
x
x
x

x
x
x
x

Központi ebédlő

Klimatizált, kétágyas, erkélyes, hűtő, TV, központi ebédlő,
a szomszédos szobával közös WC, fürdő (akadálymentesített)
Új szárny
(I. em)
Erkélyes

305
306
307

2
2
2

x
x
x

x
x
x

Központi ebédlő

Klimatizált, egyágyas, hűtő, TV, központi ebédlő, a szomszédos szobával közös WC,
fürdő (akadálymentesített)
Egyágyas
Osztályokon

308

1

x

x

Közös a 307.
kétágyas
szobával

Központi ebédlő

Kétágyas, TV, hűtővel ellátott kórterem, közös WC és fürdő
használattal
4

4 000
1 200

17 200
15 600

14 400

28 800

