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Sajnálattal értesítem, hogy az Ön által 20..............
kiállított beutal aIapján a beteg a Szent Kozma és Damjrín Rehabilitáci s Szakk rház és
Gy gyfiird be (a továbbiakban: K rhá.z) tcjrtén felvétele nem lehetséges, az alábbi indokok
miatt:
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További rehabilitáci s kezelés érdekébena felvételét elbírál bizottság az aléhbi javalatot
tette:
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bektildtitt dokumentumok másolatát a mindenkor hatályos jogszabályi krivetelményeknek
megfelel en kezelttik, archiváltuk, az eredeti példányt a beutal orvosnak postai riton
visszakiildtiik.
Kérj k vegye fel a kapcsolatot beutal orvosával!
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