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Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
A betegfelvétel rendje

1. Jogszabályi háttér:

,,A bizosítottat rehabilitációs ellátásra kizárolag a rehabilitációt megalapozó
megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező
orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében
illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy flzioteÍápia szakorvosa utalhatja be'''
(217ll997. (xu. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
sző|ő 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról)

Szakkórházunkba a hatályos jogszabálynak és az intézmény profiljának meglelelő
rehabilitációs kezelés indokát Íartalmazó háziorvosi és szakorvosi, vagy szakoruosi
beutaló alapján történhet betegfelvétel.
A beteg beutalásokkal kapcsolatos nyilvántartások adminisztratív teendőit a ER-
194/ 4 12020. e|járásrend tartalmazza.

2. Az előjegyzés, helybiztosítás módjai

I. Postai úton, e-mailben, vagy személyesen érkezett beutaló alapján

II. Telefonon töÉénő egyeztetés alapján

III. Más intézmény fekvőbeteg osztá|yról történő áthelyezéssel (zárójelentés
alapján)

IV. Járóbeteg szakrende|ésen kiállított beutaló alapján

I. A postai úton, e-mailben vagy személyesen érkezett beutalók alapján
történő előjegyzés

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szőlő 199'/ ' évi LXXXII]. törvény (a

továbbiakban: Ebtv.) végrehajtásáról rendelkező 21711997. (XII.1.) Korm.
rendelet 2006. június 30-tól hatályos 3/A. $-ban foglaltak szerinti tartalmi
feltételeknek megfelelő szakorvosi beutaló, továbbá a rehabilitáció indokát'
céIját, a rehabilitálhatóságot tartalmazó szakorvosi javaslatok az igazgatőságon
történő postabontás után a felvételi irodába kerülnek. A felvételi iioda
munkatársai azokat iktatj ák.

Az iktatott beutalókat az osz|á|yvezeÍő foorvosokból és a felvételi iroda
vezetőjéből álló Beutalót elbíráló bizottság vizsgáIja át. (továbbiakban:
bizottság) Tevékenységét az orvos-igazgató, vagy helyettese fe1ügyeli.

Feladata: 1. A rehabilitáció indokoltságának elbírálása
2' A beküldött dokumentáció alapján a beteg megfelelő osztályra

történő előj egyeáetése
3 ' Hiifuryos beutaló kiegészítésének, illetve a rehabilitálhatóság

megíté1éséhez hiányzó információk bekérése
5. Indokolt esetben elutasítás



Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
A betegfelvétel rendje

A szakmailag indokolt beutalókat a beküldő orvos által megállapított
fődiagnózis alapjén az intézet megfelelő profilú osztályára irrinyítjrik' a fogadó
osztályv ezeÍő főorvos dátumma|, aláírásávaÍ e||átja.

A felvételt elbíráló bizottság által elfogadott beutalók alap1an a felvételi iroda
ütemezi a felvételeket és értesíti a betegeket. Az érlesítés a felvétel idejére,
egyéb feltételeire (elentkezési időpont, a felvétel esetleges lemondásának
feltételei, szükséges felszerelés, térítéses ellátás esetén térítési díjakról szóló
információk, stb.) .

A felvételek ütemezésének zavarta\anságáItoz az egyes osztályok vezetői álÍal. a
benntfekvő betegek várható távozási időpontjairól hetente nyújtott pontos
információk szükségesek kedden 16.00 óráig.

I.1 A felvétel elutasítása

Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentáció alapj án a beteg felvétele egyik
profilú osáályunkra sem látszik indokoltnak, úgy a beutaló bizottság döntése

alapján a beutalót a felvételi irodának visszaadják, a kitöltött
formanyomtatvárrnyal együtt. (1. sz' melléklet) A felvételi iroda 15 napon belül
postázza az elutasítást a beutaló orvos felé. Ezzel egyidejűleg a felvételi iroda a

beteg számára is tájékoáatót küld , mely tal1a|mazza az elutasítás indokát, a
beküldött dokumentumok kezelésére, sorsára vonatkozó információt, valamint
amennyiben sztikséges, a további orvosi kezelésre, kivizsgálásra történő
javaslatot. (2.sz melléklet). A dokumentumok kitöltéséér1 a felvételt elbíráló
bizottság orvos tagjai, a postai továbbítással kapcsolatos ügyintézésért a felvételi
iroda vezetóje a felelós.

Te|efonon történő konzílium alapján

A szakorvos vagy a háziorvos, a beteg illetékes szakorvosának javaslata alapján,
továbbá az áthelyezést kérő egészségügyi intézmény orvosa a helybiztosítást
telefonon is egyeáetheti.

Ennek kapcsán konzultáció szükséges a felvételre kerülő beteg ellátását
várhatóan végző osz|ály vezető fóorvosáva|, aki a beutalási/áthelyezési kérelem
elfogadását a ,,Betegirányítási kisérő jegy''-gyel jelzi a felvételi iroda felé (3. sz.
melléklet.)
A beteg felvétel éhe áÍvéÍeléhez szakorvosi beutaló vagy felvétel/átvételi igényt
tartalmazó zárójelentés szükséges.

Más fekvőbeteg intézményből felvételi irodával történő áthelyezéssel

A beteg kezelőorvosa telefonon keresáiil egye^eÍ intézetünk os^ályvezeÍó
főorvosaival, vagy helyetteseivel, helybiztosítást követően átvehető a beteg.
Ebben az esetben a zarójelentés a beutaló. ,,Betegirányítási kísérő jegy'' ehhez is
sziikséges. (lásd előző pont)

il.

III.



IV.
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Járóbeteg szakrendelésen keresztül

A kórházi és más (kórházon kívü1i) szakrendeléseken rendelő orvosaink sziikség
szerint időpontos keretet kapnak a felvételi irodától, illetve telefonos

kapcsolatban állnak vele' Az e|őjegyzeÍt betegről kiállítják a beutalót és a
szakorvosi véleményt és ezeket átadják a felvételi irodának'

A betegek felvételét és/vagy ellátását korlátozó rendkívüli esemény esetén

szükséges intézkedések:

Rendkívüli, a betegek osaályos lelvételét és/vagy ellátását korlátozó esemény

kapcsrínr szakkórházunk sajátossága miatÍ az a|ábbi intézkedések szükségesek:

' ajáróképes betegeket, akiknek állapota ezt lehetővé teszi, soron kívül
otthonúba kell bocsátani (a betegek döntő többsége).
Felelősök: ov. Íőorvosok

- az akut osztályon törlénó további ellátást igénylő betegeket a

területileg illetékes ilyen jellegű oszÍályra kell áthelyezni, a fogadó
osaály előzetes értesítése után.
Felelősök: ov. főorvosok

a betegfelvétel sziineteltetéséről honlapunkon adunk tájékoZtatást

Felelós: DOKI vezetője

az intézkedésekről a NEAK tájéko^atása
Felelős: orvos-igazgató

a rendkívüli eseményról és az ezze\ kapcsolatban tett intézkedésekről
az NNK tájékoztatása.
Felelős: főigazgató

Ezen szabá|yzat életbelépéséve| az e tárgyban korábban kiadott 1901211201'3. sz.

szabályzat haÍá|y át vesái.

Visegrád, 2020. július 31.

-t,

mb. gazdasági igazgaÍő
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l . sz. melléklet

Értesítés a beutalt beteg felvételének elutasitásáról

Tisztelt ..'.......... Kolléga ÚrAJő!

:-::li::l :::]l]lT l]i''*Ío'?i n"1i']'nu,',h; : '* ::::1j
'....... lakhelyú beteg szakkórházunkba történő felvétele

pillanatnyilag sajnos nem lehetséges, az alábbi indokok miatt:

Tájékoáatásként közöljtik, hogy szakkórházunk fő terápiás profiljai:

- mozgásszervi rehabilitáció
- gastroenterológiai rehabilitáció

Kérjük erről betegét is szíveskedjen tájékoáatni.

A további jó kapcsolat reményében, szívélyes üdvözlettel:

Visegrád'

felvétel elbíráló bizottság
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2. sz. meléklet

Értesítés a beutalt beteg felvéte|ének elutasításáról

Tiszrelt .....'...................'....'...'.... ÚrA"] ö !

Sajnálattal értesítem, hogy az on által 20'..'..'...'..'...'....-an küldött beutaló alapj án

szakkórházunkba történő felvétele pillanatnyilag sajnos nem lehetséges, az alábbi

indokok miatt:

Táj ékoztatásként közölj ük' hogy szakkórházunk fő terápiás profi 1j ai :

- mozgásszervi rehabilitáció
- gastroenterológiai rehabilitáció

További rehabilitációS kezelés érdekében a felvételét elbíráló bizottsáág az alábbi
javalatot tette:

A beküldött dokumentumok másolatát az adatvédelmi törvényeknek megfelelően

kezelttik, archiváltuk, az eredeti példrányt a beutaló orvosnak postai úton visszaküldtük.
Kérjük vegye fel a kapcsolatot beutaló orvosával !

Tisztelettel:

Visegrád.

felvétel elbíráló bizottság

Hú$,2ár Sándor
uea\o
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szent KozÍna és Damján
Rehabilirioiós szakkóÍház

o7-21322lt'l a3-Is Duna-Mix Kft. Nyomda, Vác +36 27 501586 Wwwdunamix'hu

3. sz. melléklet

Betegirányím és Felvételi Iroda
BF,TEG IRANYITASI KISERO JECY

HELYBÍzTosÍTÁsI IGÉNYEK REGISZTRÁLÁSA

a rÉnÉs moa;a

o Kibelyezett ambulatlcián keresziil
o Közvetleniil a Beteg8eltöÍtént szeméIyes megbeszélés alapján (visszarend€lt)

o Közvetle!ül a k€zelőoÍvossal történt személyes megbeszélés a|apjáí (siiÍgősseggel)

muakahelye: ............,...........

A BETEG adatai:

neve:

sziil. idő:

Sállítási igéíye: igen nem

o Felvételi időpont kérése van ................... o Orvos kérése van

o Elhelyezési (szoba) kérese van: o Íiildszinten o I. emeleten o II' emeleten

Ofizető:.'........._........'.'''.... o házaspári o orvos"""'""""'"'''''

További kiért€sítés O nem szükséges o szükséges o Beteg telefononjelentkezik

Az igények Íegiszftálásának hitelesítese| dátum:

cime:
tel.:..


