
Kedves Betegünk!

A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény telephelyein a 
következ  járóbeteg-szakellátások, valamint gondozók 
szolgáltatásait veheti igénybe: 

• Addiktológia és gondozó
• Belgyógyászat – Angiológia
• Belgyógyászat – Pajzsmirigy Szakrendelés
• B rgyógyászat és nemibeteg gondozó
• Diabetológia, Dietetikai tanácsadás és Diabeteszes
 láb ambulancia
• Drogbeteg gondozó
• Fizikoterápia
• Fogászati röntgen, panoráma röntgen
• Gyermek fogszabályozás
• Fül-orr-gégészet és Audiológia
• Gasztroenterológia
• Gyógymasszázs
• Gyógytorna
• Hematológia
• Kardiológia, EKG, Echokardiográfia, terheléses
 EKG
• Laboratórium
• Neurológia
• N gyógyászat, terhesgondozás
• Onkológiai gondozó
• Ortopédia
• Pszichiátria, pszichológia
• Reumatológia és menopausa-osteoporosis
• Röntgen – Ultrahang
• Sebészet
• Szájsebészet
• Szemészet
• Tüd gyógyászat, Tüd sz r  és gondozó
• Urológia

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermek-
kórháza több szakterületen gyermek járóbeteg szakambu-
lanciai (endokronológia-diabetológia, fül-orr-gégészet, 
kardiológia, neurológia, sebészet, tüd gyógyászat) rendelé-
seket biztosít kerületünkben a Rákos út 77/a. telephelyünkön. 

Intézményünkben foglalkozás egészségügyi alapellátást is 
biztosítunk a munkáltatók és munkavállalók részére. 

Az Országos Sportegészségügyi Intézettel együttm ködve a 
XV. kerületiek számára sportorvosi ellátást is biztosítunk.

A XV. kerület Zsókavár u. 42-44. szám alatt állandó FEL-
N TT ORVOSI ÜGYELET m ködik (06-1-307-2222).

Este 20:00 óra és reggel 8:00 óra között, valamint szabad, 
pihen  és munkaszüneti napokon sürg s esetekben a 
GYERMEK ORVOSI ÜGYELET a VIII. kerület Üll i út 
86. szám alatt a Heim Pál Kórházban (Ambulancia: 
06-1-210-0720) kereshet  fel, illetve kijáró gyermek ügye-
leti ellátás (06-1-264-3314 vagy 06-1-264-7481) formájá-
ban áll rendelkezésre. 

A kerületben elérhet  alapellátásokról (háziorvosi, 
fogászati és véd n i ellátás), illetve az egyes szakrendelé-
sekr l b vebben, így azok rendelési idejér l, illetve elérhe-
t ségükr l Intézményünk honlapján (www.xv-euint.hu) 
tájékozódhatnak.

Betegeink a Rákos úti szakrendel ben a KÖZPONTI 
BETEGIRÁNYÍTÁSON (RECEPCIÓN) keresztül juthat-
nak a szakrendelésekre. A Betegirányításon dolgozó munka-
társak feladata a betegek fogadása, tájékoztatása, a páciensek 
adatainak rögzítése és ellen rzése, a bejelentkezett beteg 
adatainak az igénybe venni kívánt szakellátó helyre történ  
továbbítása, TELEFONOS EL JEGYZÉS 
(06-1-50-60-178; 50-60-105; 50-60-149; 50-60-191). Egyes 
szakrendeléseink esetében interneten keresztül is van lehet -
ség el jegyzésre.

A betegfelvételhez szükséges a Társadalombiztosítási 
Azonosító Kártya (TAJ kártya), személyi igazolvány, 
lakcímkártya, továbbá a csak beutalóval igénybe vehet  
rendelések esetén a BEUTALÓ bemutatása.

Nem szükséges beutaló az alábbi rendelések igénybevé-
teléhez:
• B rgyógyászat
• Fül-orr-gégészet
• N gyógyászat
• Pszichiátria és addiktológia
• Sebészet
• Szemészet
• Urológia

A korábbi leleteit, zárójelentéseit, valamint az otthon 
szedett gyógyszerei listáját kérjük hozza magával. 

A LABORATÓRIUMI BEJELENTKEZÉS folyamatát a 
földszinten található AUTOMATA SORSZÁMOSZTÓ 
segíti.

A betegeket általában a bejelentkezés sorrendjében 
fogadják, de soron kívül kötelesek ellátni a sürg s esete-
ket, továbbá az érkezést l függetlenül szólítják az el re 
egyeztetett id pontra el jegyzetteket. 

 
Intézményünk is csatlakozott az Elektronikus Egészség-
ügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT), így a Lakossági 
portál (www.eeszt.gov.hu) felületén (ügyfélkapus azono-
sítás és TAJ szám megadása után) megtekinthet minden 
olyan adatot, dokumentumot (pl. receptek, leletek), mely 
az Ön ellátása folyamán keletkezett. 

ADATVÉDELEM - Betegeink személyes adatait a 
kezelés és kapcsolattartás céljából kéri el Intézményünk. 
A megadott személyes adatok kezelése az EU 2016/679 
rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény „az 
információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról” (Info tv.) és további hatályos jogszabályok 
el írásai alapján történik. Adatvédelmi tájékoztatónkat 
Intézményünk honlapján, illetve a betegirányításon ismer-
heti meg.

BETEGJOGOK – Egészségügyi ellátása során az alábbi 
jogok illetik meg:
• Megfelel  egészségügyi ellátás
• Emberi méltóság tiszteletben tartása
• Kapcsolattartás
• Egészségügyi dokumentáció megismerése
• Önrendelkezés és az ellátás visszautasítása
• Teljes kör  tájékoztatás
• Orvosi titoktartás
• Egészségügyi intézmény elhagyása



A betegek jogairól és kötelezettségeir l részletesen az 
egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvényben olvas-
hatnak, illetve Intézményünk betegjogi képvisel jét is 
kereshetik!

Kérjük, hogy ellátása során az egészségügyi dolgozók és 
a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával m ködjön 
együtt!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egészségügyi dolgozó 
egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefügg  
tevékenységvégzése során, valamint az egészségügyi 
szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
álló más személy ezen jogviszony alapján végzett, a 
betegellátással és a betegirányítással közvetlenül össze-
függ  feladatai tekintetében közfeladatot ellátó személy-
nek min sül. Amennyiben az ellátás során t bárminem  
atrocitás éri, úgy jogában áll biztonsági, vagy rendvédel-
mi segítséget kérni.

Egészségügyi ellátása során felmerült betegjogi sérelmek 
esetén fordulhat az illetékes betegjogi képvisel jéhez, 
akinek elérhet ségei megtalálhatók a várókban elhelye-
zett tájékoztatókon, illetve Intézményünk honlapján 
(www.xv-euint.hu).

szintén reméljük, hogy szolgáltatásainkkal meg lesz 

elégedve és gyógyultan távozik Intézményünkb l!

Amennyiben anyagi lehet ségei megengedik, köszönettel 
vesszük hozzájárulását – illetve személyi jövedelemadójá-
nak 1%-át – ahhoz, hogy a jöv ben még jobb m szerekkel 
vizsgálhassunk. 

Alapítványunk neve: Rákospalota – Pestújhely – Újpa-
lota Egészségvédelmi Közalapítvány
Adószáma: 18 192 098-1-42
Számlaszám: 63200171-11068381

Címünk: 1152 Budapest, Rákos út 77/a.
Központi telefon: 06-1-50-60-100

Telefax: 06-1-50-60-181
E-mail: titkarsag@xv-euint.hu

Internet: www.xv-euint.hu

DR. VASS LÁSZLÓ
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

BETEGTÁJÉKOZTATÓJA

www.pannonhallas.hu

 06 80 182 182

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT

KÉRJEN IDŐPONTOT MÁR MOST!

Rákos út 77/a. III. em.

BIO- ÉS GYÓGYNÖVÉNYBOLT
Rákos út 77/a. I. em.

Glutén- és laktózmentes, diabetikus termékek
Étrend-kiegészít k, gabonák

Krémek, szépségápolás

Egyszeri 5% kedvezmény
Telefon: 06-1-50-60-160

www.bioboltom.hu 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ
Rákos út 77/a. II. em.

Vénybeváltás, otthon ápolási eszközök, 
kényelmi és gyógypapucsok 

Gyógycip  méretvétel

Telefon: 06-1-50-60-161

optika

Rákos út 77/a. II. em.

OLCSÓ ÁRAK

AKCIÓS LENCSÉK

INGYEN SZEMÜVEGKERETEK

Telefon: 06-1-50-60-132


