
 
HELYBIZTOSÍTÁS – BEUTALÓ 
OSZTÁLYOS FELVÉTELHEZ 

 
Beteg neve:_________________________________________    Almási Balogh Pál Kórház 

Reumatológia - Ó z d 
TAJ:____________________________________________________     
 
Lakcím:____________________________________________________________________________________ 
 
Beutaló dg:_________________________________________________________________________________ 
 
Naplószám:____________________________________________ 
 
 
Értesítem, hogy NŐI BETEG RÉSZÉRE ________________________________-n helyet 
biztosítottam az Ön számára kórházunk Reuma osztályán. 
 
Kérem, hogy a jelzett napon személyi igazolvánnyal, lakcím kártyával, TAJ kártyával, ezen 
értesítéssel felszerelve, legkésőbb 10 óráig jelentkezzen felvételre. Kérem ezt az időpontot 
mentőszállítás esetén is figyelembe venni! 
Ha a helybiztosítás napján nem jelentkezik időben beutalása érvényét veszti. 
Ha helyét nem tudja elfoglalni, kérjük mielőbb jelezze osztályunknak, valamint beutaló orvosának.  
 
Kérjük, hozza magával a rendelkezésre álló eddigi összes orvosi iratait, kórházi zárójelentéseket, 
szakrendelői, laboratóriumi és röntgen leleteket, röntgen filmeket, rendszeresen szedett 
gyógyszereit. 
 
Szükségesek még a személyes tisztálkodási felszerelések, papucs, hálóruha, fürdőlepedő és köpeny, 
fürdőruha (váltással) és szabadidőruha, fürdősapka, evőeszköz, pohár, vállfa.  
Javasoljuk, hogy 1 db plusz törölközőt hozzon magával, mely a fizioterápiás kezeléseknél praktikus. 
 
A Reuma osztály közvetlen címe:  
3600 Ózd, Béke út 1-3.  

Telefonszám:  574-400 – porta  

 
Az ápolás időtartama nincs előre meghatározva, azt mindenkor a beteg állapotának figyelembe 
vételével az osztályvezető főorvos állapítja meg.  
 
Látogatás osztályunkon:  hétfőtől - szombatig  16 - 17 óráig 
    vasárnap    10 - 11 óráig és 14 - 16 óráig 
 
Szombati napokon fiziotherápiás kezeléseket nem végzünk.  
 
Reméljük, hogy korszerűen felszerelt, komplex kezelésre alkalmas osztályunk az Ön gyógyulását 
fogja szolgálni. 
 
 
Ózd, ________év__________________hó_____nap 
 
 
 ______________________________ 

     beutaló orvos 
Dr. Bélteczki János 
főigazgató főorvos 

 



 

 
A KÖVETKEZŐ VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉT KÉRJÜK 

 
 

A vizsgálati leleteket kérjük hozza magával! 
 
 

• Labor-vizsgálatok: 
o vizelet: általános és üledék 
o vérkép, We, vércukor, CN, kreatinin, SeBi, GOT, GPT, GGT, Alp, húgysav, 

koleszterin, triglicerid 
o RA gyanú esetén RF és Wallar-Rose, CRP 

• Rtg. vizsgálatok: 
o RA gyanúja esetén öh. AP kéz és láb felvétel 
o SNSA gyanúja esetén sacroiliacalis izületi felvétel 
o degeneratív eredetű gerinc és végtagizületi elváltozások esetén 2 éven belüli 

rtg. felvétel 
Kérjük a filmeket megtekintésre elhozni! 

• Mellkas felvétel/Tüdőszűrő 
• Nőgyógyászat 
• EKG 

 
 
Kérjük, hogy az esetlegesen rendelkezésre álló csontdensitometriás vizsgálati leletét is hozza 
magával! 
 
Kérjük, hogy a házi orvos a beteg által rendszeresen szedett gyógyszereit feltüntetni 
szíveskedjen. 
 
Előjegyzett, járóképes beteget csak a feltüntetett alapvizsgálatok elvégzése után van 
módunkban felvenni. Kérjük, hogy ennek elvégzése céljából otthoni kezelőorvosát felkeresni 
szíveskedjen. 
 
 
 
 

dr. Gáspár Erzsébet 
             oszt. vez. főorvos 

 


