Eljárásrend
a Keszthelyi Kórház területi ellátási kötelezettségébe nem tartozó
betegek fogadására

A Keszthelyi Kórház főigazgatója az intézmény területi ellátási kötelezettségébe nem
tartozó fekvőbetegek aktív ellátásához kapcsolódóan a következő eljárásrendet lépteti
érvénybe:
1./
Sürgősségi ellátást igénylő betegek fogadása esetén a területi ellátási kötelezettséget nem kell
vizsgálni, a beteg ellátása lakhelyétől függetlenül kötelező.
2./
Tervezhető ellátást igénylő beteget a biztosított saját kérésére a beutaló orvos területileg nem
kötelezett szolgáltatóhoz - így a Keszthelyi Kórházba - is beutalhat, abban az esetben, ha a
szolgáltató nyilatkozott a beutaló orvos vagy a biztosított felé, hogy fogadja a biztosított
beteget.
3./
Amennyiben a területi ellátási kötelezettségen kívül eső beutaló orvos vagy az ellátást igénylő
megkeresi az intézményt, a személyi adatoknál az egyéb dokumentumok között megtalálható
„Fogadási nyilatkozat a Keszthelyi Kórház területi ellátási kötelezettségébe nem
tartozó beteg ellátására”(1-es és 2-es példány), „Ellátási kötelezettségbe nem tartozó
beteg fogadását kezdeményező osztályvezető főorvos nyilatkozata” c. dokumentumok
töltendők ki 1-1 példányban és juttatandók el haladéktalanul a kontroling osztályra.
4./
A kontroling osztály vezetőjének aláírásával ellátott nyilatkozat figyelembe vételével a beteg
fogadásáról a főigazgató dönt. Az általa aláírt mindkét fogadási nyilatkozatot visszaküldi a
beküldő fekvőbeteg osztályra.
5./
A beteg fogadásáról szóló aláírt nyilatkozat első példányát a kezdeményező osztály a
megkeresést követő 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) visszajuttatja az
egészségügyi szolgáltatást igénylőhöz.
6./
A fogadási nyilatkozat másodpéldányának megőrzéséről és archiválásáról a betegellátást
kezdeményező osztály, a betegdokumentáció részeként gondoskodik. Az osztályvezető
főorvosi nyilatkozat megőrzése és archiválása a kontroling osztály feladata.
Keszthely, 2007. 06. 12.

Dr. Kvarda Attila
főigazgató

Aláírást követően a beteg ellátását kezdeményező osztályra visszaküldendő
(1. sz. példány)

Fogadási nyilatkozat
a Keszthelyi Kórház területi ellátási kötelezettségébe
nem tartozó beteg ellátására

63/2007. (III. 31.) számú Kormányrendelet alapján a Keszthelyi Kórház
…………………………………………. beutaló orvos
……………………………….
egészségbiztosítással rendelkező beteg saját kérésére
………………………………….
szakellátás tekintetében az egészségügyi szolgáltatást vállalja.
A kórház a biztosított ellátására területileg nem kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatás
nyújtását a fogadási nyilatkozatban megjelölt időpontban a várólista alapján fennálló szabad
kapacitásának terhére vállalja.
A beteg fogadásának visszaigazolt időpontja: …………………………………

Keszthely, 200………………………………………..

Fogadási nyilatkozat aláírására jogosult személy:

Dr. Kvarda Attila
főigazgató
Tájékoztatás
Amennyiben a kórház a visszaigazolt időpontban szabad kapacitással nem rendelkezik, az
ellátás időpontját módosíthatja.

Kitöltést, aláírást követően beutaló orvos számára visszaküldendő
(2. sz. példány)

Fogadási nyilatkozat
a Keszthelyi Kórház területi ellátási kötelezettségébe
nem tartozó beteg ellátására

63/2007. (III. 31.) számú Kormányrendelet alapján a Keszthelyi Kórház
…………………………………………. beutaló orvos
……………………………….
egészségbiztosítással rendelkező beteg saját kérésére
………………………………….
szakellátás tekintetében az egészségügyi szolgáltatást vállalja.
A kórház a biztosított ellátására területileg nem kötelezett. Az egészségügyi szolgáltatás
nyújtását a fogadási nyilatkozatban megjelölt időpontban a várólista alapján fennálló szabad
kapacitásának terhére vállalja.
A beteg fogadásának visszaigazolt időpontja: …………………………………

Keszthely, 200………………………………………..

Fogadási nyilatkozat aláírására jogosult személy:

Dr. Kvarda Attila
főigazgató
Tájékoztatás
Amennyiben a kórház a visszaigazolt időpontban szabad kapacitással nem rendelkezik, az
ellátás időpontját módosíthatja.

Kitöltést követően a kontroling osztályra küldendő a fogadási nyilatkozat
példányával együtt

1-es és 2-es

Ellátási kötelezettségbe nem tartozó beteg fogadását kezdeményező
osztályvezető főorvos nyilatkozata

…………………………………………….. osztályvezető főorvos nyilatkozom, hogy a fenti
fogadási nyilatkozatban megjelölt ellátási eseményre az általam vezetett osztályon a
szükséges szabad teljesítmény-volumen (ellátható esetszám) a visszaigazolt időpontban
rendelkezésre áll. A tervezett ellátás a területi ellátási kötelezettségből eredő feladatok
folyamatos teljesítését nem veszélyezteti.

Keszthely, 200………………………………..

……………………………………….
osztályvezető főorvos
Az osztály által vezetett várólistán, a várhatóan sürgősséggel érkező esetek felett is
rendelkezésre áll tervezhető szabad kapacitás az eset ellátására.

……………………………………….
kontroling osztályvezető

