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BETEGBEHÍVÓ MÁTRAHÁZA, AKTÍV 

Tisztelt___________________________________ /szül. hely, idő:__________________________________/ 

Értesítjük, hogy gyógykezelés céljából helyét Intézetünk mátraházai telephelyének _________________________ 

osztályán, 20________________ napjára biztosítottuk. Kérjük, hogy ezen a napon, lehetőleg a délelőtti órákban 

(legkésőbb 14 óráig) jelentkezzen felvételre a betegfelvételi irodánál, valamint hozza magával személyi igazolványát, 

lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, és ezt a behívót. 

14 óra után ezen a behívón megnevezett osztályon kell jelentkeznie. 

Az intézeti kezelés ideje alatt az Intézet területét elhagynia nem lehet! Látogatót (maximum 2 fő) fogadhat, de kizárólag 

maszk használatával és a személyes távolság (1,5-2 m) betartásával! 

Kérjük továbbá, hogy hozza magával valamennyi korábbi zárójelentését, leleteit, ezek ismerete hozzájárulhat ápolásának 

sikerességéhez. 

Itt tartózkodása alatti személyes használatra kérjük, hozzon magával: tisztálkodási eszközt, felszerelést, papucsot, 

hálóruhát, (esetleg trénig ruhát), törölközőt, poharat, vállfát, evőeszközt, stb.  

Baleset és tűzveszélyes eszközöket (pl. gyorsforraló, rezsó), TILOS behozni és használni Intézetünkben. 

Tájékoztatjuk, hogy külön térítés ellenében lehetőség van emeltebb fokozatú étkezésre. Amennyiben ezt a szolgáltatást 

igénybe kívánja venni, a használatról és a térítési díjról előzetesen érdeklődjön a betegfelvételi irodánál a 

37/____________-s telefonszámon. 

Amennyiben gépkocsival érkezik, úgy napi 500 Ft-os parkolási díj megfizetésével az intézet területére behajthat, járművét 

gyógykezelése alatt a kijelölt parkolóhelyen tarthatja. (Érvényes mozgáskorlátozott igazolvány esetén az első távozásig a 

behajtás térítésmentes.) Az Intézetben biztosított parkolás őrzés nélküli, az Intézet a gépjárművekért, a gépjárműben 

hagyott tárgyakért, az azokban bekövetkezett károkért felelősséget nem vállal, mindenki saját felelősségére hajt be és 

közlekedik az Intézet területén. A parkolási díjat az intézet első elhagyásakor kell megfizetni az itt töltött napok számának 

megfelelően. Ismételt behajtáskor a parkolási díj számítása újrakezdődik. A parkolási díjat távozáskor a portás szedi be. 

Parkolási előleg fizetésére lehetőség biztosított. 

Mozgásukban korlátozott gépkocsival érkező betegeinknek biztosítjuk a mentőbejárat igénybevételét távirányító 

átadásával, 1000 Ft kaució befizetése ellenében, a ki és beszállás idejére. A mentőbejárattól lift áll rendelkezésre. Kérjük, 

ha igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget, érkezéskor jelezze a portásnak. 

Intézetünkben posta, pénzkiadó automata, kártyaelfogadó hely nem működik, a legközelebbi pénzfelvételi lehetőség 

Mátraházán, a postán van (a központban, a Kékestetői elágazásnál található). Kérjük, ennek ismeretében hozzon magával 

megfelelő címletű készpénzt. Intézetünkben pénzváltásra lehetőség nincs! 

Az ápolás rendjéről, a betegjogokról, a kötelességekről felvételkor az ápolószemélyzet, valamint a „Házirend” illetve 

belső szabályzataink adnak útmutatót. 

Kívánjuk, érezze jól magát intézetünkben. Ha ápolásával kapcsolatban észrevétele, javaslata van, kérjük, forduljon 

bizalommal az ápolószemélyzethez, kezelőorvosához vagy ápolási igazgatónkhoz. 

Intézetünkről bővebb információ a www.matraigyogyintezet.hu honlapon található. 

Amennyiben helyét nem tudja elfoglalni a megadott napon, kérjük, mielőbb jelezze a betegfelvételi irodának a 

37/______________________________________________________ -s telefonszámon. Beutalójával kapcsolatban a 

betegfelvételi irodában érdeklődhet a 0637/574-527-es telefonszámon 

A betegfelvételi iroda minden munkanapon 8 és 14 óra között áll az Önök rendelkezésére. 

Ha a megadott időpontban helyét nem foglalja el, és ezt előre nem jelezte, úgy behívóját újra sorszámozzuk, és a 

következő behívása az új sorszám alapján történik. Amennyiben ekkor sem jelenik meg, behívóját az ok feltüntetésével 

beküldő orvosának visszaküldjük. 

Mátraháza, 20___ év _________ hó ____ nap 

 …………………………………. 

 Betegfelvételi iroda 

http://www.matraigyogyintezet.hu/

