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M E G I S M E R É S I   N Y I L A T K O Z A T 
 

Jelen szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat munkám során 
köteles vagyok betartani. 
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1. A szakrendelı nyitva tartása, rendelkezésre állása: 
� Hétfıtıl péntekig munkanapokon rendelési idıhöz kötötten mőködik intézményünk. 
� A betegirányítás idıpontfoglalás, vagy információ kérés érdekében munkanapokon 

8-16 óra között érhetı el személyesen, vagy telefonon. 
� A szakrendelı épületében található az egészségügyi alapellátás egységei, továbbá az 

ügyelet is. Az aktuális rendelési idıkrıl illetve az ügyeleti idırıl a 
www.ercsirendelo.hu lapon lehet tájékozódni. 

 

2. Intézményünk megközelítése: 
� A az intézmény környezetében található nyilvános közterületi parkolókat kérjük 

használni. 
� Az intézmény területén található parkolókat az ésszerő közlekedési kultúra jegyében 

szíveskedjenek használni, a parkolásra alkalmassá tett megállóhelyeken kívül a 
padkán, füves területen gépkocsival, kérjük ne álljanak meg. 

� Az intézmény a közvetlen ügyeleti bejáratával szemben 2 darab mozgásában 
akadályozottak részére fenntartott parkolóhellyel rendelkezik, amelyet csak és 
kizárólag arra jogosító igazolvány jól látható elhelyezése mellett lehet használni. A 
mentık/betegszállítás részére szintén van egy fenntartott parkoló, melyet kérjük, ne 
használjanak.   

� Kérjük, hogy gyalogos közlekedés során az intézményünk gyalogosok, 
kerékpárosok részére fenntartott bejáratát használják. 

� Kerékpárokat a gyalogos bejárat mellett található kerékpár tárolóban lehet 
elhelyezni. A segédmotoros kerékpárokat is szíveskedjenek ide elhelyezni, ezeket az 
intézménybe behozni tilos. 

� Babakocsikat az intézményen belül kérjük úgy elhelyezni, hogy az intézményen 
belüli közlekedést ne akadályozzák. 

� Gyermekjáték kismotorok, szánkók, gyermek kerékpárok, görkorcsolya és egyéb 
gyermekjátékok intézményben történı használata tilos! 

� Az intézmény teljes területére élı állatot behozni tilos. 
 

3. Információk szolgáltatása 
� Intézményünk mőködésérıl, szakrendeléseinkrıl naprakész információk találhatóak 

hivatalos oldalunkon a www.ercsirendelo.hu címen. Továbbá személyesen, vagy 
telefonon információ kérhetı a betegirányítási részlegünkön. 

� Oldalunkat folyamatosan frissítve tájékoztatunk az esetleges szünetelı 
rendelésekrıl, valamint a rendelések idıpont változásáról. 

� A kiadott elıjegyzési idıpontokat érintı változásról a betegeket minden esetben 
igyekszünk telefonos, vagy levélben történı megkeresés útján értesíteni, informálni. 

 
 

4. A betegek vizsgálatra jelentkezése 
� Vizsgálatra jelentkezés a személyi igazolvány és a TAJ kártya, valamint 

lakcímkártya bemutatásával, beutaló köteles rendelések esetén- a beutaló- 
leadásával történik az intézmény betegirányításán személyesen, vagy a fenti 
dokumentumok adattartama alapján, telefonon. 

� A betegek a szakrendeléseken minden esetben kötelesek személyazonosságukat a 
fenti okmányok elıkészítésével igazolni. 
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� Amennyiben a telefonos bejelentkezés során a beteg valótlan adatok, vagy nem 
megfelelı tartalmú beutaló alapján kért idıpontot és az intézmény vonatkozó 
szabályai, vagy más elıírások miatt elıjegyzése nem lett volna lehetséges, úgy a 
beteg ellátását az intézmény megtagadhatja. 

� Az elıjegyzéssel dolgozó rendelések esetén elızetes idıpont kérése szükséges. 
� Laboratóriumi mintavétel érkezési sorrendben történik, az erre vonatkozó várakozás 

az elıcsarnokban történik. 
� A betegek rendelıbe történı hívása alapvetıen az elıjegyzés, nem elıjegyzéses 

rendeléseken az érkezés sorrendjében történik, ugyanakkor a tényleges behívás 
sorrendjérıl a betegek aktuális állapota, személyi, vagy egyéb speciális 
körülmények alapján mindig az aktuális szakrendelés dönt. 

 
 

5. Betegek várakozása, magatartási szabályok az intézményben 
� Az intézmény teljes területén és 5 méteres körzetében a vonatkozó elıírásoknak 

megfelelıen tilos a dohányzás. 
� Az intézmény területén ittas, vagy bódult állapotban tartózkodni tilos! 
� Kisgyermekeket ne hagyjanak felügyelet nélkül soha!  
� Az intézményben való várakozás során kérjük, szíveskedjenek olyan magatartást 

tanúsítani, amely mások várakozását és nyugalmát, illetıleg a rendelések 
feladatellátását nem zavarja, akadályozza! 

� Az épület minden szintjén kellı számú ülıhely valamint nemek szerinti mosdó 
helyiség áll rendelkezésre. Mozgásában akadályozott betegek részére a földszinten 
került kiépítésre akadálymentes mosdó. 

� Az épület egész területén gondosan ügyeljenek a tisztaságra. 
� Az intézmény ruhatárral nem rendelkezik, a folyosókon fogasok találhatóak, az 

intézmény területén felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakért felelısséget nem 
vállalunk. 

� Az elhagyott tárgyakat betegirányításunk ırzi, érdeklıdni a talált tárgyakat érintıen ott 
lehetséges. 

� Az intézményben a telefon használatot szíveskedjenek kulturáltan, más várakozó 
betegek és legfıképpen a szakrendelések ellátását nem zavaróan végezni. 

� Az intézményi telefonokat betegek, hozzátartozók nem használhatják. 
� A rendelésekre a beteggel maximum egy kísérı mehet be.   
 

6. Takarítás, mőszaki hibák 
� Intézményünkben a takarítás folyamatosan mőködik, takarításra okot adó esetben 

keressék kisegítı munkatársunkat, valamint jelezzék a betegirányításon 
problémájukat. Munka közben a kollégák jelzıbójával jelölik a nedves 
padlófelületeket, kérjük vigyázzanak az elcsúszás veszélye miatt. 

� Intézményünkben elıforduló mőszaki hibákat kérjük, jelezzék betegirányításunkon, 
amely hibát igyekszünk gyorsan megoldani. 

� A személyfelvonó esetleges elakadása esetében elhelyezett vészcsengı a 
betegirányításon jelez, intézményi kollégák haladéktalanul gondoskodnak a 
szabadításról. Kérjük a felvonó rendeltetésszerő használatát.  

 
7. Panaszkezelés, észrevételi lehetıség 
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� Elhelyeztünk a betegirányításon egy panaszkezelést szolgáló füzetet, amely 
rendelkezésre áll 8-16 óra között. A leírt panasz mellett tüntessék fel 
elérhetıségüket, hogy megfelelıen tudjunk reagálni a leírtakra, anonim panaszok 
kivizsgálásával érdemben nem foglalkozunk. 

� Az intézmény ügyvezetı igazgatója készséggel áll rendelkezésre az intézményi 
igazgatási részlegen személyesen, továbbá az titkarsag@ercsirendelo.hu címen 
rögtön értesül a leírtakról. 

� Az intézményi betegjogi képviselı elérhetıségei az épület faliújságain elérhetık. 
 

 
 

 


