NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYOS KEZELÉSSEL, BEUTALÁSSAL
KAPCSOLATOS LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK – FAQ
1. Mennyi ideig tart egy kezelési időszak?
- Egy kezelési ciklus 3 hét (21 napos) kúrát jelent, ezen idő alatt naponta zajlanak kezelések.
2. Van-e ennek költsége?
- A kórházi gyógykezeléseket és ellátást az NEAK teljes mértékben támogatja, azonban a
gyógymasszázs és a gyógyiszap kezelések nem tartoznak az alap finanszírozott
gyógyellátásba, ezért ezekért a kórház a tényleges önköltségek töredékét kitevő költségtérítést
számol fel. Ennek mértéke a honlapon megtekinthető.
KÓRHÁZI FEKVŐBETEG ELLÁTÁS KIEGÉSZÍTŐ DÍJAI
3. Van esetleg olyan szempont a kezelés szempontjából, hogy a ciklus hányadik
napján érdemes elkezdeni? Tehát időpontügyileg kell-e ezzel kalkulálni?
- A beutalási rend elsősorban az adott/tervezett időpontra rendelkezésre álló szabad
betegágyaktól függ, ez igen szoros rendben történik, így sajnos az egyéni és sokszor
bizonytalan menstruációs időszakokat a tervezésnél nem tudjuk figyelembe venni.
Amennyiben ezen három hét alatt jelentkezne menses, ezeken a napokon a kezeléseket
módosítjuk, az ún. balneológiai (gyógyvizes) kezeléseket ezen időszakban természetesen
felfüggesztjük. Erről aktuálisan a napi viziteken konzultálunk a beteggel.
4. Fekvőbetegként igényelném a szolgáltatást, mivel távol lakom Önöktől. A
fekvőbeteg ellátás és a kezelés is díjmentes beutaló mellett?
- A fekvőbetegként, intézetünkben történő kezeléseket tartjuk mi is hatékonyabbnak. Ennek
során az NEAK támogatott szakorvosi beutalókkal (lásd lejjebb!) igénybe veendő
gyógyellátás során az alábbi "hotel-szolgáltatások" közül választhat a beteg.
KÓRHÁZI FEKVŐBETEG ELLÁTÁS KIEGÉSZÍTŐ DÍJAI

Az árak tájékoztató jelegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A/ Alapellátás: térítésmentes (3 ágyas szoba, közös zuhanyozó, WC az osztály folyosóján.)
B/ Komfort Plusz ellátás 2 ágyas erkélyes szobában, saját fürdőszoba, TV, hűtő,
fürdőköpeny, törülköző stb.- ez naponta 3500,- Ft/fő
C/ Egyágyas komfort plusz ellátás: lásd B pont - 7000,- Ft/fő
5. Hétvégére esetleg haza lehet utazni vagy folyamatosan minden nap van kezelés a
21 nap alatt? (szombat-vasárnap is?)
- Tekintettel arra, hogy az NEAK minden napra fizet a gyógyellátásáért - és ezt ellenőrzi is - a
kúra ideje alatt a hazautazás nem engedélyezett. Kezelések mindennap, így hétvégén is
vannak (vasárnap pihenőnap, ekkor gyógyvizes fürdésre van lehetőség).
6. Van rá lehetőség esetleg, hogy a férjem is ott legyen velem a kezelés időtartama
alatt?
- Igen, van lehetőség a férje egyidejű gyógykezelésére és Önnel közös kétágyas szobában
történő elhelyezésére a fenti Komfort Plusz elhelyezés igénybevétele esetén. Ez megfelelő
gyógyászati indokoltság és beutaló (pl. mozgásszervi betegség miatti beutaló stb.) birtokában
gyógykezelendő betegként, VAGY akár szállodai elhelyezésként kísérőként is történhet, de
ez utóbbi esetben a szállodai ellátásról szóló tarifáink keretében. (lásd ITT!)
7. Mindenképpen lakcím szerinti illetékes sztk-s nőgyógyászati beutaló szükséges,
vagy be lehet-e szerezni esetleg háziorvostól, vagy ha felkeresem Önöket
személyesen, akkor Önök adhatnak-e beutalót?
- Nőgyógyászati osztályunk NEAK-hivatalos neve "Természetes Gyógytényezőket
Alkalmazó Krónikus Belosztály Nőgyógyászati Részlege" (NEAK KÓD: 0280 C0101).
ERRE az osztályra/részlegre történő beutaláshoz szükséges egy hivatalos ("sztk"-ás),
illetékes háziorvosi vagy egyéb szakorvosi (pl. reumatológiai, ortopédiai, mozgásszervi
rehab, stb.) beutaló ÉS mellette egy nőgyógyászati szakorvosi lelet (ez lehet
magánrendelői, vagy intézeti, stb.), vagy összefoglaló a nőgyógyászati beutalás okáról,
indokoltságáról, az eddigi lényegesebb vizsgálatokról, lehetőleg 3 hónapon belüli onkocytológiai (rákszűrés) lelettel.

Az árak tájékoztató jelegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fontos, hogy az Ön mobil/vezetékes telefonos elérhetősége is ezen feltüntetésre kerüljön
azért, hogy a beutalással, befekvéssel kapcsolatos további egyeztetéseket Önnel illetékes
munkatársunk személyesen tudja elvégezni.
- Ha nőgyógyászati szakrendelésünk valamelyikére bejelentkezik (06 72 580 943) és
személyesen felkeresi szakrendeléseinket, természetesen készséggel segítünk és mi is kiadjuk
a szükséges nőgyógyászati beutalást.
Amennyiben további kérdései lennének a beutalás módjáról, kérem, forduljon közvetlenül
személyesen telefonon a kórház betegirányítási részlegéhez (06 72 580 957), a marketing
részlegéhez (06 72 580 950), vagy a nőgyógyászati osztály főnővéréhez (Nárainé Raffai
Ágnes- 06 72 580 900/ 887 mellék VAGY 09:00-14:00-ig 06 30 656 6432).
Ha szakmai- egészségügyi kérdése lenne, a nőgyógyászati osztály orvosai készséggel
válaszolnak (06 72 580 935, 07 72 580 939).
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