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Betegfelvételi tájékoztató
Köszöntjük intézményünkben, és köszönjük, hogy kórházunk szolgáltatásait veszi igénybe ellátásához.

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége, a zsidó vallási szabályok és a betegjogok
gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében az
alábbiakban foglaljuk össze azokat a tudnivalókat és szabályokat, melyek segítik az eligazodást a Kórház
működésében
Betegfelvétel hétfőtől csütörtökig reggel 8 és 12 óra, pénteken 8 és 11 óra között zajlik, így kérjük minden
esetben, ebben az időintervallumban jelentkezzenek a MAZSIHISZ Szeretetkórház Felvételi Irodájában.
Pontos címünk: 1145 Budapest, Amerikai út 53-55. (megközelítés a Laky Adolf 42 szám felől)
A felvételhez szükségesek:
• a személyes okmányok, (személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ kártya)
• otthonról történő érkezés esetében háziorvosi beutaló / más intézményből megszervezett
áthelyezéskor zárójelentés,
• korábbi zárójelentések, releváns orvosi dokumentumok, valamint
• jelenlegi, rendszeresen szedett gyógyszerek listája.
Magánmentő által vállalt szállítás szervezése során kérjük, jelezzék az adott szolgáltató felé a 12 óráig történő
megérkezés fontosságát, valamint tájékoztatjuk, hogy pénteki napokon új beteg felvételére 11 óra után
nincs lehetőség.
Intézményünkben jelenleg látogatásra naponta maximum két főnek személyenként 30-30 perces, vagy
egy főnek legfeljebb 60 perces időtartamra van lehetősége a hatályos egészségügyi utasítások és a
Kórház belső szabályozása értelmében.
A látogatás feltétele, hogy a látogató tünetmentes legyen és rendelkezzen érvényes védettségi igazolvánnyal
vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű
SARS-CoV-2 gyorsteszttel rendelkezzen, melyet belépéskor köteles bemutatni.
Kérjük a látogatási renddel kapcsolatos változásokat keresse a honlapunkon Hírek/Aktuális menüpont alatt.
A telefonon előre egyeztetett elhelyezési lehetőség – szobatípus kiválasztása – csak előzetes
igényfelmérés. A férőhely biztosítása, a felvétel napján érvényes elérhető ágyak számának függvényében
történik.
Az itt tartózkodáshoz szükséges felszerelés tartalmazzon:
• Higiéniás csomagot: tusfürdő, sampon, 2 darab mosdószivacs, fogkefe, fogkrém, fogprotézis tartó,
fogprotézis ragasztó, fogprotézis fertőtlenítő tabletta, vagy mosófolyadék, törölköző, papír-zsebkendő,
WC-papír, nedves törlőkendő (nagy alakú), dezodor, borotválkozó eszközök, bőrápoló krém, fésű,
hajkefe, körömvágó csipesz, tisztasági betét, intimbetét, pelenka
• Étkezéshez: műanyag vizespohár és/vagy bögre, papírszalvéta, papírtörlő, zárókupakos palack, adott
esetben szívószál
•
Ruházatot, váltásruhát: papucs, köntös, pizsama/ hálóing, zokni, fehérnemű, szabadidőruha
•
Gyógyászati segédeszközt szükség esetén: járókeret, bot, hallókészülék, ehhez elem
•
Egyéb használati tárgyakat: mobiltelefon, (ha a pácines képes önállóan használni), töltő, könyv,
újság, rejtvény, toll
Az intézmény teljes területén a kósersági szabályok érvényesek. Ennek megfelelően:
A kórházba behozható élelmiszerek:
• Minden zárt csomagolású, kóser, pecséttel ellátott élelmiszer,
• a kórház büféjében kapható, márkákkal megegyező, gyári csomagolású termékek, gyümölcsök,

•
•
•
•

eredeti gyári konzerv kompót, kivétel: Globus termékek,
ásványvizek, gyümölcslevek (kivéve szőlőlé), mindenféle gyümölcs,
szőlőlevet csak lezárt, originált kóser jelöléssel ellátott palackban lehet behozni,
jégkrémek a kifüggesztett lista szerint.

Tilos az Intézménybe behozni:
•
•
•
•
•
•
•
•

evőeszközt,
mindenféle húst és húskészítményt,
mindenféle sajtot,
mindenféle margarint,
mindenféle pékárut (a kórház büféjében kapható!),
mindenféle otthon készült, ill. cukrászsüteményt (a kórház büféjében is lehet vásárolni),
otthon vagy egyéb helyeken készített ételt, konzerv ételt, zárt csomagolású élelmiszert, ami nem felel
meg a kósersági előírásoknak,
más vallással kapcsolatos jelképet, jelképes ételeket.

Kórházi büfé jelenlegi nyitvatartása:
•
•
•
•

Hétfőtől csütörtökig: 7.00-17.00
Péntek: 7.00-15.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: 8.00-12.00

A kórházi büfé nyitvatartási rendje függ a nyári-, illetve téli időszámítástól, kérjük, figyeljék a kiírást!
Kávé- és ital automaták mindhárom belgyógyászati osztályon vannak.
Kóser üzlet: VII., Budapest, Dob utca 16.
Kóser szalámi, hentesáru: VII., Dob utca 35. Kóser
Kóser piac: VII., Dohány utca 36.
Az intézményben mosoda használatára lehetőség nincs, a szennyes ruhák visszaadásának rendje a beteg
vezetéknevének kezdőbetűje szerint lebontott táblázat alapján történik, így ilyen céllal, a hozzátartozó minden
héten, az adott napon látogatási időben jelentkezhet.
1.
2.
3.
4.
5.

Hétfő - A páciens vezetéknevének kezdőbetűje: A-D
Kedd - A páciens vezetéknevének kezdőbetűje: E-H
Szerda - A páciens vezetéknevének kezdőbetűje: I-M
Csütörtök - A páciens vezetéknevének kezdőbetűje: N-R
Péntek - A páciens vezetéknevének kezdőbetűje: S-ZS

Továbbiakban felmerülő kérdéseikkel pedig forduljanak hozzánk bizalommal!
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