Hasznos tudnivalók a fizioterápiás kezelések igénybevételével kapcsolatban
a járóbeteg szakrendelésen
Kedves Betegünk!
 Tájékoztatónk célja, segíteni Önnek abban, hogy a szakorvos által elrendelt
fizioterápiás
kezeléseket hogyan veheti igénybe. Fizioterápia-Gyógytoma részlegünk, kórházunk
régi épülettömbjében található a reumatológiai szakrendeléssel együtt. A folyosó elején
található baloldalt a Betegfelvételi iroda, majd a Reumatológiai szakrendelő, a
Tornaterem, a folyosó végén pedig jobbra a Fizioterápiás kezelőhelyiség, ahol a
fizikoterápiás és gyógymasszázs kezelések zajlanak.
 Ha Önnek gyógytorna kezelést rendeltek el, „babás” kezelőlapjával kérjük
jelentkezzen
először a Tornateremben! A kezelőlapon található diagnózis és az Ön panaszai
alapján,
a gyógytornászok időpontot adnak Önnek egyéni vagy csoportos gyógytorna
foglalkozásra.
 Ha Önnek fizikoterápiás kezelést rendelt el a szakorvos,fáradjon a folyosó elején lévő
betegfelvételi irodába és kérjen időpontot a kezelésekre az adminisztrátortól.
 Ha Önnek gyógymasszázs kezelést írt ki a szakorvos, a Központi betegirányításinformációs pultnál kell előjegyzési időpontot kérnie.Időpontot fog kapni az első
kezelésre,valamint lehetőség szerint további kezelésekre 2 hetes előjegyzésben.Az
éppen aktuálisan szabad időpontokat töltik fel először,de figyelembe veszik az Ön
kérését az időpontot és a gyógymasszőr személyét tekintve is. Egy gyógymasszázs
kezelési ideje 20 perc.
 2014. január elsejétől a finanszírozási szabályoknak megfelelően (9/2012.(II.28.)
NEFMI rendelet) az elrendelt kezeléseket (gyógytorna, gyógymasszázs,
fizikoterápia) csak külön napokon lehet igénybe venni.
 A kezelések hatékonysága érdekében érdemes kiírt kezeléseit 1 hónapon belül
megkezdeni és 1 hónapnál hosszabb időre nem megszakítani.
 Kérjük a kezelések előtt vagy után jelentkezzen a betegfelvételi irodában
kezelőlapjával, hogy megtörténhessen a számítógépes adatfeldolgozás, a kezelőlapok
és az utiköltséges papír lepecsételése, melyet a kezelést végrehajtó dolgozó is alá fog
írni! Gyógymasszázs és fizikoterápiás kezelés esetén (új betegként is) tegye
kezelőlapját
a megfelelő dobozba és foglaljon helyet a folyosón a kezelő hívásáig!
 Kérjük a kezelésre érkezéskor vegye figyelembe a betegfelvételi adminisztráció idejét
is! Érkezzen időben, legalább 15 perccel az előjegyzett időpont előtt!
 A kezelésekre lehet saját, nagyméretű törülközőt hozni, ill. kórházunk
gyógyszertárában kapható e célra mosható kezelőlepedő, mely higiéniai szempontból
az Ön komfortérzetét is növelheti. Masszázsra alkalmas krémet, testápolót szintén
hozhat magával. Az ülve végzendő tornához (kéz, váll) törülköző nem szükséges,
váltócipő vagy papucs azonban javasolt.

Kedves Betegünk!
 Intézetünk fizioterápiás részlege sok betegtársának nyújtja a szükséges kezeléseket.
Azok zavartalan menetét csak úgy tudjuk biztosítani, ha Ön az előjegyzett kezelési
időpontokat pontosan betartja. Ha a kezelés megadott időpontjára nem érkezik meg,
a kezelést nem áll módunkban elvégezni, csak abban az esetben, ha az azt követő,
időben érkező betegek kezelési menetét nem zavarja meg.
 Ha két előjegyzett kezelésről bejelentés nélkül távol marad, előjegyzett időpontjait
töröljük, s további kezelését csak új időpont megadása után tudjuk folytatni.
 Gyógymasszőr váratlan távolléte esetén az aznapi előjegyzett saját betegek közé
iktatva, lehetőség szerint a helyettesített masszőr betegeinek kezelése is megtörténik,
hacsak Ön nem ragaszkodik a megszokott gyógymasszőrhöz. A további kezelésekre az
adminisztrátor próbál megfelelő időpontot találni az Ön számára. Ha a gyógymasszőrök
betegforgalma miatt mégsem sikerülne mindig gyors megoldást találni, kérjük szíves
megértését és türelmét. Ha az időpontkérés és a kezelési időpont között 1-2 hét
különbség eltelik, kérjük érdeklődjön telefonon gyógymasszőre felől.
 Szabadság alatt a gyógymasszőrök egymást nem helyettesítik (természetesen aktuális
szabad időpont kérhető a többi dolgozó beosztásában).
 Amennyiben otthon, indulás előtt rosszul érzi magát (lázas, náthás, köhög, hány,
hasmenése van, ingadozik a vérnyomása, vércukra), kérjük, hogy Ön és betegtársai
érdekében ne jöjjön el a kezelésekre, értesítsen minket, és gyógyulása után új
időpontban folytathatja a kezeléseket! Éhgyomorra és alkoholos állapotban ne jöjjön
kezelésekre!
A kezelés lemondását, illetve új időpont kérését a következő telefonszámokon teheti meg:
Fizikoterápia 57/500-249
Gyógymasszázs lemondás: 57/500-249
új időpont kérése: 57/500-219
57/500-256
Gyógytorna 57/500-200/124-es mellék
Ha kezelése során bármilyen jellegű probléma felmerül, kérjük forduljon hozzánk
bizalommal! További információkért olvassa el a betegfelvételi irodában ill. a
váróhelyiségben és a kezelőhelyiségek területén kifüggesztett tájékoztatókat is!

Köszönjük!

Mielőbbi gyógyulást kívánunk Önnek!
Fizioterápia-Gyógytorna részleg dolgozói

