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Betegtájékoztató
Fül – orr – gége szakrendelés
Tisztelt Betegünk!
A betegtájékoztató célja, hogy már a vizsgálatra jelentkezés előtt teljes képet kapjon a
vizsgálattal kapcsolatos tudnivalókról és ne legyen technikai akadálya a gördülékeny
ellátásnak.

Rendel: Dr. Major Marianna fül – orr - gégész főorvos
rendelési idő
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

-

12:00 – 19:00

-

13:00 – 18:00

-

1. Általános tudnivalók:
a. A vizsgálat nem beutaló köteles.
b. A vizsgálatra időpontot kell kérni a fenti telefonszámon, vagy személyesen.
c. Telefonos időpontfoglaláshoz szükséges adatok:


Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve,



TAJ szám,



Lakcím, telefonszám.

d. A szakrendelésre érkező betegek regisztrációjakor a személyazonosság és a
jogosultság megállapítása végett az lenti okmányok felmutatása szükséges:


fényképes igazolvány (személyazonosító igazolvány, vezetői
engedély, útlevél)



Lakcímkártya.



TAJ kártya.

e. A vizsgálatot kiskorú gyerek esetében csak szülői felügyelet mellett tudjuk
elvégezni
f. A vizsgálat napján kérjük, hozza magával:


Korábbi zárójelentések, ambulánslapok.



Rendszeresen szedett gyógyszerek listája.
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g. A betegvizsgálat nem feltétlenül érkezési és előjegyzési sorrendben történik.
Elsőbbséget élveznek:


betegszállítóval érkezettek,



sürgősségi betegellátásra szorulók,



cukorbetegek, kismamák,



egészségügyi dolgozók.

h. A táppénzes betegek vizsgálatát a törvényi előírásoknak megfelelően, 2 héten
belül, előzetes időpont egyeztetés után tudjuk elvégezni.
2. Speciális tudnivalók:
a. Minden hónap második keddjén 14:00 – 15:30 között hallásvizsgálati szűrést
végzünk.
b. Kontrollvizsgálatra és műtét előtti kivizsgálásra érkezők a háziorvos vagy
szakorvos által felírt vizsgálatok:


vérvétel,



hasi ultrahang,



mellkas röntgen

elvégzését követően az elkészült leletekkel együtt jelentkezzenek a rendelésen.
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