Betegtájékoztató a Laboratórium 2013. december 10-től érvényes
működési rendjéről
A Szent Kristóf Szakrendelő a Laboratórium túlterheltsége miatt és a laboratóriumi vizsgálatok
szakmailag megfelelő szintű ellátása, valamint a kulturált betegellátás érdekében a – 217/1997 Korm.
Rendelettel összhangban – az alábbi szabályozást lépteti életbe 2013. december 10-től.

I. Térítésmentes (közfinanszírozott) vizsgálatok igénybevétele
Laboratóriumi vizsgálat csak a Szent Kristóf Szakrendelő Laboratóriumába szóló beutalóval
végezhető el.
- a jogszabályoknak megfelelően minden XI. kerületben lakóhellyel vagy ideiglenes tartózkodási
hellyel rendelkező lakos, illetve azon személyek, akiknek háziorvosa, házi gyermekorvosa a XI.
kerületben praktizál (székhely vagy telephely szerint).
- Területen kívüli betegek fogadása: minden esetben előzetes befogadási kérelmet kell benyújtani a
tervezett vizsgálatot kérő beutalást megelőzően.
- A sürgősségi vizsgálathoz csak 24 órán belül kiállított beutaló vehető figyelembe.
Területen kívüli betegek befogadásának szabályozása
- A beteg, a beteg hozzátartozója vagy a beutaló orvos megkeresésére („Befogadási kérelmet”) az
intézet orvos igazgatója dönt és 48 órán belül írásban válaszol (postai vagy elektronikus úton)
arról, hogy a Szakrendelő fogadja-e a biztosítottat.
- Pozitív elbírálás esetén az ellátás igénybe vételekor az orvosigazgató által megküldött befogadó
nyilatkozatot a betegnek be kell mutatni.
Laboratórium munkarendje – Fehérvári u. 12.
MINTAVÉTEL: - 7.00-9.00 éhgyomri vérvétel
- 7.00-10.00 nem éhgyomri vérvétel
- 10.00-12.00 külső mintavételek feldolgozása
- 7.00-19.30 sürgősségi vizsgálatok (csak sürgősségi panel)
LELETKIADÁS:

- normál vizsgálatok másnap a Laboratóriumban - 12.00-19.00
- sürgősségi vizsgálatok eredménye 1 órán belül
- XI. kerületi háziorvos közvetlenül elektronikusan megkapja.

II. Térítés ellenében igénybe vehető vizsgálatok
- Magán orvosok, foglalkozás egészségügyi orvosok által, valamint beutaló nélkül kért
vizsgálatokért fizetni kell a laboratóriumban kifüggesztett, valamint honlapunkon is elérhető,
térítési díjtételek szerint.
- A térítéses laboratóriumi vizsgálatokhoz nem szükséges beutaló.
Előjegyzési rendszer bevezetése
A Szent Kristóf Szakrendelő a laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozóan abban az esetében fog
eljegyzési rendszert bevezetni, ha a jelenlegi ellátási rendben nem tudja biztosítani a területi
betegeinek megfelelő ellátását finanszírozás hiányában. Az előjegyzési rendszer bevezetése érintené a
háziorvosi rendelőkben történő mintavételt is.
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