ÉRTESÍTÉS A BEUTALÁSRÓL és FELVÉTELI JEGY
Név: __________________
Születési idő: _______________
Lakcím:__________________________________
Értesítjük, hogy a HM EK HÉVÍZI REHABILITÁCIÓS INTÉZETBE
_______ - _______-ig (__éj) kapott beutalást.
Az érkezés napján 14 órától foglalhatja el szobáját, a távozás napján délelőtt 10 (Tíz) óráig kell kiköltöznie.
A felvételi jegy másra nem ruházható át. A beutalás időtartama csak indokolt esetben módosítható.
A kiadott időpont lemondása kizárólag írásban történhet, a lemondott beutalót az Intézet megsemmisíti.
Lemondás esetén a Rehabilitációs Intézet szolgáltatásait csak úgy vehető igénybe, ha a Beutalási Rendnek megfelelően
(94/2007. Főigazgatói Utasítás – www.aek.gov.hu) újból kezdeményezi a beutaló orvosnál a beutalást.
Ha nem jelzi a lemondást, vagy ha önkényesen lerövidíti a tartózkodási időt, ha nem felel meg az időpont, a jelenleg
több ezres várólista végére kerül.
A felvételkor szükséges bemutatni:

1. A bejelentkezéshez az azonosítására szolgáló dokumentumokat:
Személy igazolvány, TAJ kártya, igényjogosultsági igazolás
2. Az orvosi vizsgálathoz: Korábbi orvosi dokumentumok, zárójelentések,
(amennyiben már volt Intézetünkben, akkor az itt kiadott zárójelentések is),
1 hónapnál nem régebbi laboratóriumi vizsgálati eredmények, EKG,
gyógyszerei és azok adagolási utasításai.

Az Intézet orvosa által felírt kezelések, a beutalt étkezés térítésmentes.
2015. 01. 01-től, a magasabb komfortfokozatú kórteremben történő elhelyezésért (az Intézetben csak ilyen van),
1.500 Ft/fő/ápolási nap kiegészítő térítési díj került bevezetésre.
Az ezen kívüli térítéses szolgáltatások köre a házirendben, a térítési díj szabályzatban megtalálhatóak, valamint a
recepció ad tájékoztatást (egyéb információ: www.bmheviz.hu).
A kiegészítő térítési díj megfizetése alóli felmentést – a páciens írásban benyújtott méltányossági kérelme alapján –
kizárólag a Honvédelmi Miniszter adhat. A kérelmet a Honvédelmi Miniszternek címezve a HM Igazgatási és Jogi
Képviseleti Főosztályhoz (1885 Budapest, Pf.25.) legkésőbb a beutalás kezdő időpontját megelőző 30. napig kell
benyújtani.
A kérelemben a következőket kell feltünteti: Név, születési hely, idő, lakcím, TAJ szám és jövedelmi viszonya.
A kérelemben nyilatkozni kell az egy háztartásban élő személyek számáról és az egy főre eső nettó jövedelem
összegéről. A kérelemhez csatolni kell a kérelemben előadottakat igazoló iratok (pl.: nyugdíjszelvény, nyugdíjösszesítő,
jövedelemigazolás, közgyógyellátásra jogosító igazolás, iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszonyról szóló igazolás,
szociális rászorultságról szóló igazolás, számlával igazolt magas gyógyszerköltség, stb.) másolatát.
A mentességről bővebb információt az Intézet honlapján talál (www.bmheviz.hu).
Abban az esetben, ha érkezés napján ebédet szeretne igénybe venni – térítés ellenében – lehetőség van rá.
Bármilyen gondja, kérdése, problémája van a rehabilitációs kúrával kapcsolatban, jelezze felénk telefonon
(06 83/542-310/269), e-mailen (igazgato@bmheviz.hu) vagy faxon (06 83/542-319).
Hévíz, ______________
Jó pihenést és gyógyulást kívánunk Önnek!
…………………………………...

Beutalásokat Koordináló Bizottság

NYILATKOZAT

Név: __________________
Születési idő: _______________
Lakcím:__________________________________
Beutalás időpontja: ____________________________

A beutalást a jelzett időpontban elfogadom, a 2016. évre érvényes, 1.500 Ft/fő/ápolási nap térítési díj
megfizetésével.
Dátum: ………………………………
……………………………..
aláírás
……………………………..
TAJ szám

A beutalást a jelzett időpontban és a fenti feltételekkel nem fogadom el.

Dátum: ………………………………
……………………………..
aláírás
……………………………..
TAJ szám

Kérjük, a nyilatkozatot – a megfelelő rész aláírása után – postafordultával visszaküldeni!

