
Tisztelt  ! 

Ezúton értesítjük, hogy a hozzánk eljuttatott beutaló javaslat alapján az Ön számára időponttól 

biztosítottunk helyet a Parádfürdői Állami Kórházban. 

Kérjük, hogy helyét a délelőtti órákban – amennyiben lehetséges: 8-11 óra között – foglalja el! 

A kezelés időtartamát – állapota alapján – a kezelőorvosa határozza meg. 

Amennyiben gyógykezelését bármilyen okból nem tudja a megadott időpontban megkezdeni, 

úgy kérem, hogy haladéktalanul értesítse a felvételi irodánkat levélben vagy e-mailben! 

A gyógyászati ellátás az Ön részére NEAK által finanszírozott, esetleges többletszolgáltatás iránti 

igényét kórházunk kapacitása függvényében tudja teljesíteni. 

Ellátása alatt Önnek napi háromszori étkezés, valamint a megérkezés napján ebéd és vacsora, az 

eltávozás napján reggeli biztosított. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az intézményünkbe saját tulajdonú elektromos készülék (TV 

kávéfőző, hősugárzó stb.) behozatala, ill. használata TILOS! 

Lehetőséget kínálunk – térítés ellenében – ágymelletti kábel TV használatára, mely fülhallgatóval 

ellátott. 

Felvételre jelentkezéskor kérjük hozza magával: 

- Érvényes személyi igazolványát, lakcímkártyáját. 

- Érvényes betegbiztosítási kártyáját, amennyiben rendelkezik érvényes közgyógyellátási 

igazolványát. 

- Teljes korábbi egészségügyi dokumentációját, (betegségére vonatkozó 1 éven belüli 

vizsgálati leleteit –UH, endoszkópia, rtg, stb. -, vagy kórházi zárójelentését a fenti 

vizsgálatokkal, ill. egyéb betegségre vonatkozó leleteit). 

- Egy évnél nem régebbi mellkas rtg. leletét vagy tüdőszűrő vizsgálati igazolását. 

- Három hónapon belüli laboratóriumi vizsgálati leleteit: WE, vérkép (qualitativ, 

quantitativ), vércukor, SGOT, SGPT, GGT, Alk. phosph., Se kreat., KN, vizelet vizsgálati 

eredményét. 

- Amennyiben lehetséges a rendszeresen szedett, alkalmazott gyógyszereit, különös 

tekintettel az egyedi importból származó gyógyszerekre. Hiányukban természetesen a 

kórházunk biztosítja a hatóanyagnak megfelelő gyógyszereit. 

- Használatos gyógyászati segédeszközöket (támbot, kerekesszék, rollátor, járókeret). 

- Továbbá pizsamát vagy hálóinget, köntöst, papucsot, gumipapucsot, fürdőruhát, fürdősapkát, 

vállfát, törölközőket, evőeszközt (kanál, villa, kés). Szabadidőruhát, sportcipőt és/vagy zárt 

cipőt feltétlenül hozzon magával. 

Kérdés esetén keresse betegfelvételi irodánkat: 

Telefon: 06/36/544-804 

E-mail: felvetel@paradfurdo.hu 

Cím: Parádfürdői Állami Kórház / 3244 Parádfürdő, Kossuth út 221. 

Web: www.paradfurdo.hu 

Köszönjük, hogy kórházunkat tisztelte meg bizalmával! 

Parádfürdő,  

                                                                                                  Dr. Suskó Mihály  

                                                                                                  orvosigazgató 
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