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Betegtájékoztató 
Betegszállítás 

 

Tisztelt Betegünk! 

 

Az intézetünk az Ön és minden betegünk mielőbbi gyógyulását szem előtt tartva betegszállítási 

szolgáltatást végez. A betegszállítás célja, hogy biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést abban az esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem 

biztosítható. Az egészségbiztosítás keretében orvosi vizsgálatra vagy gyógykezelésre, illetve 

egészségügyi intézményből a beteg otthonába szállítás céljából vehető igénybe a 

betegszállítás.  

A korábbi utazási utalvány megszűnt! 

 

2022.07.01-től a betegszállítás utazási költségtérítési támogatásra jogosultak esetében 

térítésmentesen vehető igénybe. 

 

Szállítási területek és időpontok 

Nyírábrány - Fülöp 

rendelés hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

délelőtt 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 

délután 10:00 10:00 10:00 10:00 - 

 

Nyírmártonfalva - Nyíracsád 

rendelés hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

délelőtt 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 

délután 10:00 10:00 10:00 10:00 - 

 

Újléta - Vámospércs 

rendelés hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

délelőtt 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 

délután 10:00 10:00 10:00 10:00 - 

 

Vámospércsi betegek 70 év felett vehetik igénybe a szállítást! 
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1. Általános tudnivalók: 

a. A betegszállítást intézetünkben a betegirányító pultnál igényelheti 

személyesen, vagy telefonon (06-52-591065).  

b. A szakrendelésre történő időpontfoglaláskor FELTÉTLENÜL jelezze, ha szállítást 

kér. 

c. Ha a szállítást kísérővel kívánja igénybe venni, akkor azt kérjük, jelezze a 

szállítás igénylésekor, mivel a kísérőt is be kell tervezni a gépjárművel 

egyidejűleg szállítható személyek létszámába.  

d. Ha tolókocsival érkezik, akkor azt a foglalás pillanatában kérjük, jelezze. 

e.  Az időpontfoglaláskor a jogosultság és a szállítás megszervezése miatt az 

alábbi adatokat rögzítjük: 

 Megjelenés célja 

 A beteg személyes adatai 

 Lakcímadatok 

 TAJ szám 

 Telefonos elérhetőség (ha van, akkor mobil) 

f. Ha Ön nem jogosult az utazási költségtérítési támogatásra, akkor a 

betegszállító nem tudja végrehajtani a szállítást. 

g. A szállítás napján kérjük, tartózkodjon a megadott szállítási címen, és legyen 

elérhető a megadott telefonszámon. 

h. Ha az ellátás napján délelőtti és délutáni rendelésre is van időpontja, akkor a 

reggeli szállítással tudjuk behozni a Rendelőintézetbe, és csak a délutáni 

rendelés után tudjuk hazavinni. 

i. A vizsgálat napján kérjük, hozza magával: 

 Személyes iratait (TAJ kártya, Személyi igazolvány, Lakcímkártya) 

 Beutalót 

 A korábbi zárójelentéseit, ambulánslapjait. 

 Rendszeresen szedett gyógyszerek listáját.  

j. Ha a kért betegszállítást, mégsem akarja igénybe venni, akkor azt kérjük, 

mielőbb jelezze alábbi telefonszám valamelyikén: 

  06-52-591065 

 06-20-4307669 


