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I. BEVEZETÉS 
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet VIP kórtermeinek működési rendjét a 

következők szerint határozom meg. 
Az ügyrend célja, hogy a VIP kórtermek igénybevételének rendjét a térítési díjak 

beszedésének és elszámolásának módját szabályozzuk. 

 

II. SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE 

 
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet egész területére érvényes 

 

III. SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 
 

Az ügyrend tartalmazza: 

- a működést koordinálók feladatait 

- a működés során elvégzendő feladatokat 

- a szakszerű és szabályozott működés biztosítását és ellenőrzését 

1.) A VIP kórtermek szakmai felügyelete  

A VIP kórtermek szakmai felügyelete kardiológiai betegek esetén a Felnőtt Kardiológiai 

Osztály osztályvezető főorvosának hatáskörébe tartozik, a szívsebészeti betegek esetén a 

Szívsebészeti Osztály osztályvezető főorvosának hatáskörébe tartozik. 

2.) A VIP kórtermek elhelyezkedése 

Felnőtt Kardiológiai Osztály V. emeletén az 502 és 505 sz. szobák 2 kórtermében 2x2 

ágy =4 ágy 

Felnőtt Kardiológiai Osztály VI. emeletén a 603 és 605 sz. szobák 2 kórteremben 2x2 ágy 

=4 ágy  

A VIP kórtermek a transzplantált betegek számára kialakított kórtermekkel azonosak. 

A VIP igénybevétel kizárólag abban az időszakban engedélyezett, amikor transzplantált 

beteg utógondozására nincs, vagy nem várható igény. 

 

A Szívsebészeti osztály is igényelheti a VIP szabad ágyakon történő elhelyezést, abban 

az esetben az orvosi ellátást a Szívsebészeti osztály biztosítja saját betege részére a VIP 

kórteremben. 

Ha nincs szabad ágy a Kardiológiai Osztályon a VIP igénnyel nem rendelkező beteget is 

elhelyezhetnek a VIP kórteremben, szabad ágyra. Amikor a VIP igény jelentkezik a 

beteget át kell helyezni normál kórterembe, és a VIP ágyat fel kell szabadítani. 

3.) A VIP kórtermek extra felszereltsége 

- minden kórterem 1 vagy 2 ágyas 

- klímatizált  

- saját fürdő és toalett helyiség csatlakozik a kórteremhez 

- új, színvonalas kórtermi berendezésekkel rendelkezik 

- számítógép csatlakoztatás, internetes hozzáférés  

- tűzálló tapétázás 

- mobil szív ultrahang készülék csatlakoztatási végpont 

- mozgáskorlátozott részére biztonságos kapaszkodók a fürdőhelyiségben 
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 - televízió 

- hűtőszekrény  

4.) VIP kórteremben elhelyezett betegek ellátása és ápolása 

- Az orvosi ellátás megegyezik a normál kórteremben  ápoltakkal, azonos a gyógyszer, 

szakmai anyag, higiéniai ellátás a normál kórteremben ápolt betegekével 

- Amennyiben van rá lehetőség kérheti, hogy egyedül használjon egy szobát emelt 

díjazás mellett. 

5.)  A VIP kórtermek működésével kapcsolatos feladatokat a Felnőtt 

Kardiológiai Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosa határozza meg és 

ellenőrzi:  

- A VIP kórtermi ágyak naprakész igénybevételét, a szabad ágyakat a  betegfelvételi 

iroda tartja nyilván. 

- A VIP kórterembe történő elhelyezést,  a hotel  szolgáltatást – a díjfizetésről történő 

egyidejű tájékoztatás mellett - a kezelőorvos ajánlja fel a betegnek. 

- Amennyiben a beteg igényli a kiemelt szintű szolgáltatást és aláírja a „Kiemelt igény 

szintű VIP kórterembe beutalt beteg nyilatkozatá”-t. (2.sz. melléklet) 

- A kezelőorvos aláírja a „Beutaló”-t „Kiemelt igény szintű kórterembe” (1.sz. 

melléklet), mint javaslattevő. 

- Az elhelyezésről a döntést a Felnőtt Kardiológiai Belgyógyászati osztály 

osztályvezető főorvosa hozza meg, ezt a VIP beutalón, mint engedélyező aláírásával 

igazolja. (1.sz. melléklet) 

6.)  A VIP kórtermeket igénybe vehetők köre: 

- A VIP kórtermeket minden intézetben ápolt beteg igénybe veheti, aki a megállapított 

hotel díj megfizetését vállalja. 

7.)  Fizetendő VIP kórtermi térítési díjak: 

- 2 ágyas kórterem igénybevételekor:   bruttó 7.000,- Ft/nap/ágy 

- 2 ágyas kórteremben az igénylő kérése 

- egy ágyas felárral:    bruttó 14.000,- Ft/nap/ágy 

8.) A VIP kórterembe történő beutalás: 

A VIP kórterem csak beutalóval vehető igénybe, a beutaló tartalmazza: 

- a beteg törzsszámát, 

- az igénybevevő nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, 

- TAJ számát, 

- a betegosztály megnevezését, 

- a VIP kórterem számát és ágyszámát, 

- a bent fekvés várható időtartamát, 

- a kezelőorvos aláírását, 

- a felnőtt kardiológiai belgyógyászati osztályok osztályvezető főorvosának 

engedélyezését. 
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 9.)  A VIP kórterem térítési díj megfizetésének módja: 

- A VIP kórtermi beutalón feltüntetett térítési díj teljes összegét, az elhelyezés első 

napján kell befizetni az igénybevevőnek, a betegfelvételi irodán kihelyezett 

pénztárba. 

- Amennyiben a várható időtartamon túl veszi igénybe a beutalt a VIP kórtermet, úgy a 

különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján kell befizetnie. 

- Amennyiben a VIP kórterem igénybevétele rövidebb lesz a befizetett időtartamtól, a 

különbözetet vissza kell téríteni az igénybevevő részére az eltávozás napján . 

- A befizetés pénzneme hivatalos fizetőeszközünk a forint. 

- Külföldi ápolt euró-ban is fizethet a befizetés, illetve a végelszámolás napján aktuális 

MNB Ft árfolyamán. 

- A befizetés történhet készpénzben, bankkártyával és önkéntes kölcsönös egyezség és 

önsegélyező pénztár által kibocsátott pénztári kártyával.  

- A befizetésekről, átutalásokról, pótbefizetésekről és visszafizetésekről hivatalos 

pénztári számlabizonylatot készít a Betegfelvételi iroda, amelynek egy példányát a 

beteg részére átadja. 

- A térítési díj befizetéséről a Felnőtt Kardiológiai Belgyógyászati osztályok 

osztályvezető főorvosának titkársága küldi az „Értesítést” a betegfelvételi iroda 

részére (2.sz.melléklet) . Ezen szerepel a beutalt elfogadó nyilatkozata is. 

- A VIP kórteremben lévő minden egyes ágyról készül egy jelölő kártyás nyilvántartás   

- összesen nyolc - . 

- A VIP kártyákat a Betegfelvételi iroda kezeli, és vezeti a nyilvántartást az 

igénybevevőkről, valamint a szabad kapacitású ágyakról, ennek alapján ad 

információt az osztályvezető főorvosnak és a kezelőorvosoknak naprakészen. 

10.)      A VIP kórtermek igénybevevőinek nyilvántartása:   

A VIP kórtermekben ápoltakról naprakész nyilvántartást kell vezetni, a Felnőtt 

Kardiológiai Osztály titkárságán és a Betegfelvételi irodában. 

11.)  A VIP kórteremben ápoltak távozása: 

Távozáskor a főnővér ellenőrzi a távozó betegek elvitték-e személyes vagyontárgyaikat, 

és a szoba leltárát. 

A Főnővér jelenti, hogy a VIP kórtermekből távozott a beteg – a Felnőtt Kardiológiai 

Osztály Titkárságára és a Betegfelvételi irodába. 

12.)  A VIP kórterem működéséről szóló tájékoztató : 

A VIP kórterembe történő elhelyezés lehetőségéről, módjáról és feltételeiről írásban és 

szóban tájékoztatást kap a beteg a kezelő orvostól. 

Felvételkor a Betegfelvételi iroda ismét tájékoztatja a beteget a lehetőségről, és 

engedélyezést követően lebonyolítja az elhelyezést az igényelt VIP kórterembe. 

 

IV. HIVATKOZÁSOK 
 

V. MELLÉKLETEK 

1.sz. melléklet: Beutaló Kiemelt igényű VIP kórterembe 

2.sz. melléklet: Értesítés Kiemelt igényű VIP kórterem térítésének befizetéséről 

3.sz. melléklet: Nyílvántartás Kiemelt igényű VIP kórteremek betegiről 
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1.sz. melléklet 

 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

 

Beutaló Kiemelt igény szintű VIP kórterembe 

………..száma 

 

 

 

A beutalt törzsszáma:……………...………………………………………………………. 

 

A beutalt neve:………………………..…………………………………………………… 

 

Születési helye,ideje::……………………………………………………………………... 

 

Anyja neve:……………………………………………………………………………….. 

 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………….. 

 

A betegosztály megnevezése:…………………………………………………………….. 

. 

A VIP kórterem száma:………………………………………..ágyszáma …….………… 

 

A várható bentfekvés időtartama: 

………………………..…..-tól…………………………-ig…………………………...nap 

 

A beutalt térítési díja: 

2 ágyas kórterembe:         ………………                            bruttó 7.000,-Ft/nap/ágy 

2 ágyas kórterembe az igénylő kérésére egyágyas felárral: bruttó 14.000Ft/nap/ágy 

/a megfelelő igénybevétel aláhúzandó/         

 

Budapest, 20……………hó………………nap 

 

 

 

 ………………………………  

 ……………………………….. 

                kezelőorvos                    Felnőtt kardiológiai osztályok 

főorvosa 

                             javaslata           engedélyező 
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 2.sz.melléklet 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

 

Betegfelvételi iroda 

 

Értesítés Kiemelt szintű VIP kórterem térítési díj befizetéséről 

 

Befizető neve:………………………………………………………………………………  

  

Térítési díj összege:……………………………………..……………bruttó Ft/éjszaka/ágy 

 

Elhelyezés várható időtartama:…………………………………………………….………. 

 

Összesen befizetendő:……………………………………………………………..bruttó Ft 

 

Kérem a számla elkészítését, és a befizetés teljesítésének ellenőrzését. 

 

 

Budapest, 20……………hó………………nap 

              ……………………………. 

                              Felnőtt Kardiológiai Belgyógyászati osztály 

                 Osztályvezető főorvosa 

 

Kiemelt igény szintű VIP kórterembe beutalt beteg nyilatkozata: 

 

- alulírott………………………………………….tudomásul veszem, hogy a kiemelt 

szintű kórtermi elhelyezést az Ebtv. 23.§ gb) és j) pontja alapján részleges térítési díj 

mellett vehetem igénybe, mivel ezen szolgáltatás nem képezi részét a biztosítotti 

jogviszonynak. 

 

- tudomásul veszem, hogy kérésemre kiemelt szintű VIP kórterembe történő 

elhelyezésemért és ellátásért a fenti ………………………bruttó Ft összeget, az 

igénybevétel első napján befizetem. 

 

- amennyiben a várható időtartamon túl veszem igénybe a VIP kórtermi elhelyezést, úgy 

a különbözet díját pótlólag az igénybevétel utolsó napján befizetem. 

 

- amennyiben a VIP kórtermi ellátásom rövidebb lesz a befizetett időtartamtól, a 

különbözet visszatérítésére vagyok jogosult az eltávozásom napján. 

 

- tudomásul veszem, hogy nem jár visszatérítés a beutalás időtartama alatt 

alkalomszerűen nem igénybevett napokra. 

 

Budapest, 20…………hó……………nap       

 ……………………………. 

  beutalt olvasható aláírása 
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 3. sz. melléklet 

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet     

         

 

Nyilvántartás A kiemelt igény szintű VIP szobák betegeiről 

         

  V. emelet VI. emelet 

  Felnőtt kardiológiai belosztály Felnőtt kardiológiai belosztály 

2020. 502. szoba 505. szoba 603. szoba 605. szoba 

  ágy  ágy  ágy ágy ágy ágy ágy ágy 

hó  név  név név név név név név név 
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