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Betegtájékoztató 

 
 

Kedves Betegünk! 

 

Tisztelettel köszöntjük a Sebészeti Klinikán. Tájékoztatónkat abból a célból nyújtjuk át Önnek, 

hogy ez által is segíthessük a kezdeti problémák leküzdését és csökkentsük az alkalmazkodás 

nehézségeit. 

Szeretnénk, ha érezné, hogy klinikánk valamennyi dolgozója arra törekszik, hogy az Ön itt 

tartózkodása minél elviselhetőbb legyen, és gyógyultan távozhasson otthonába. Szeretnénk 

Önnek és hozzátartozóinak segítséget nyújtani osztályaink működési rendjének 

megismerésében és a könnyebb tájékozódásban. 

 

 

Betegfelvétel rendje: 

Először a „C” épületben található, első emeleti felvételi irodában kell jelentkeznie felvételre, 

ezután az osztályra kell fáradnia és az osztályvezető főnővérnél jelentkeznie. Kivétel a 

sürgősségi eset, ahol azonnal az osztályra szállíthatják a Betegszállító Szolgálat munkatársai a 

beteget. 

 

Kérjünk minden jelentkezésnél hozza magával: 

 személyi igazolványát 

 betegbiztosítási kártyáját 

 korábbi zárójelentéseit, leleteit, CT és rtg. felvételeit 

 az Ön által szedett gyógyszerek listáját 

 

Klinikára való befekvés esetén szüksége lesz: 

 tisztálkodási eszközökre (szappan/tusfürdő, szivacs, fésű, borotva+borotvahab, 

törölköző) 

 személyes holmikra (hálóruha, papucs, köntös, zsebkendő, WC papír) 

 evőeszközökre, ivópohárra 

 kérésére intézeti hálóruhát biztosítunk, melyet távozás előtt kérünk vissza adni 

 

Ne hozza magával, illetőleg ha elhozta kísérőjével küldje haza: 

 értéktárgyait, ékszereit 

 nagyobb pénzösszeget 

 élvezeti szereket (szeszesitalt, cigarettát) 

A műkörmöt és körömlakkot befekvés előtt el kell távolítani. 

Amennyiben nincs lehetősége arra, hogy értéktárgyait és nagyobb pénzösszegét otthon hagyja, 

a házirendben később ismertetett módon az Egyetem Pénztárában elhelyezheti. Anyagi 

felelősséget kizárólag az így elhelyezett értékekért tudunk vállalni. 
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Általános tudnivalók: 

Orvosaink és szakdolgozóink mindent megtesznek azért, hogy Ön az egészségét mielőbb 

visszanyerje. Ehhez azonban szükségük van maximális együttműködésére, amit a kezelési 

utasítások, valamint a házirend betartása jelent. 

Egyes beavatkozások, kezelések kisebb-nagyobb kellemetlenségekkel járhatnak. Kérjük, 

legyen mindig türelemmel, mert minden vizsgálat az Ön érdekében történik. Amennyiben a 

vizsgálatokkal, vagy a gyógykezelésével kapcsolatban kérdései vannak, kérjük, forduljon 

bizalommal kezelőorvosához. 

Hozzátartozóinak felvilágosítást betegségével, műtétével kapcsolatban csak a kezelőorvosa 

adhat.  

Jogában áll megjelölni azokat a hozzátartozókat, akik az állapotáról informálódhatnak. 

Telefonon tájékoztatást a titoktartási kötelezettségünkre való tekintettel csak általánosságban 

adhatunk. 

 

A Sebészeti Klinika osztályai és elhelyezkedésük: 

 

 

Onkológiai osztály: Az I. emeleten a „C” épületszárnyban található.  

A betegfelvételi fülke mögötti-, az ahhoz közel eső kávéautomata melletti lifttel, illetve lépcsőn 

közelíthető meg. 

Telefon mellék: nővérpult: 55652 

                           folyosó:    54550 

 

 

Mellkas sebészeti osztály: A II. emeleten a „C” épületszárnyban található.  

A betegfelvételi fülke mögötti-, az ahhoz közel eső kávéautomata melletti liftekkel, illetve 

lépcsőn közelíthető meg. 

Telefon mellék: nővérpult: 55353 

                           folyosó:    54868 

 

 

Transzplantációs osztály: A Szívsebészeti Klinika magas földszintjén található. 

Megközelítése: 

1. A Sebészeti Klinika onkológiai osztályán végig haladva egy balról nyíló bekötő folyosóhoz 

jutnak. Azon végig haladva baloldalon található a transzplantációs osztály bejárata. 

2. A Szívsebészeti Klinika bejáratától jobbra lévő ajtón keresztül jutnak a lépcsőházba, majd a 

lépcsőn fel a magasföldszinten lévő transzplantációs osztályra. 

Telefon mellék: nővérpult: 54534 

                           folyosó:    55660 

 

 

Érsebészeti osztály: A II. emeleten a „B” épületszárnyban található.  

A portásfülke mögötti-, az ahhoz közel eső kávéautomata melletti liftekkel és lépcsőn egyaránt 

megközelíthető. 

Telefon mellék: nővérpult: 55862 

                           folyosó:     55772 


