
Betegtájékoztató és megismerési nyilatkozat 

a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, valamint a tervezhető invazív 

beavatkozások igénybevételének veszélyhelyzeti rendjéről 

Beteg neve:                                                     Születési neve:  

Anyja neve:  

Született:  

Lakcím:  

TAJ száma: 

Tisztelt Betegünk! 

A Szent Lázár Megyei Kórházban a tervezhető fogászati ellátások, a rehabilitációs ellátások, 

valamint a tervezhető invazív beavatkozások veszélyhelyzeti rendjéről szóló 469/2021. (VIII. 6.) 

Korm. rendelet alapján az említett beavatkozások elvégzésének (akut és sürgősségi 

betegellátások, vérvétel kivételével), valamint kísérő személy egészségügyi intézményben 

történő belépésének feltételei (6. életévét betöltött betegre vonatkozóan): 

a) a koronavírus ellen védett 

- a védettségi igazolvány felmutatásával, vagy 

- védőoltást igazoló applikációval igazolja, valamint 

- személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát bemutatja. 

 

b)  érvényes védettségi igazolvány nélkül 

- tervezett ellátást vagy a beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív 

eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal - SARS-CoV-2 PCR-teszt - és az 

ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén 

gyorsteszttel igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-

2 koronavírus nem volt kimutatható. 

 

Az érvényes védettségi igazolvánnyal nem rendelkező betegek 

saját költségükön kötelesek elvégeztetni a teszteket! 

 

Az intézmény térítésmentesen végzi el a teszteket, ha 

a) a beteg a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, 

b) a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, vagy 

c) a beteg szakorvosi vélemény alapján Covid-19 elleni oltóanyaggal nem oltható be 

d) akut és sürgősségi betegellátások 

e) A tizennyolcadik életévet be nem töltött beteget kísérő koronavírus ellen nem védett 

személy esetén. 



Amennyiben Ön nem rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal és tervezhető invazív 

beavatkozásra jelentkezik, a beavatkozást végző szakorvos dönthet a tesztek mellőzéséről, ha a 

beavatkozás kockázata elhanyagolható. 

 

Szűrővizsgálat díja: 

- A SARS-CoV-2 PCR teszt mintavétel és kiértékelés díja: 19.500.- Ft. 

- A SARS-CoV-2 Ag gyorsteszt mintavétel és kiértékelés díja: 6.000.- Ft. 

Szűrővizsgálat ideje: 

- A SARS-CoV-2 PCR tesztet tervezett beavatkozást megelőzően 2 nappal korábban 

szükséges elvégeztetni.  

- A SARS-CoV-2 Ag gyorstesztet a tervezett beavatkozás napján kell elvégeztetni. 

A szűrővizsgálat díját előzetesen aznap, vagy az azt megelőző napon kell megfizetni a Szent 

Lázár Megyei Kórház Központi Pénztár Alpénztára (Rendelőintézet, kartonozóval szemben, 

munkanapokon 8-1430).  

A mintavétel helye:  

Szent Lázár Megyei Kórház 

Rendelőintézet, Alagsor 

3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. 

Telefon: 06-30-461-2097 

bejelentkezés 10.00-14.00 

 

A mintavétel előtt a pénztári befizetési bizonylatot be kell mutatni! 

Amennyiben a Beteg a tervezett ellátásra úgy érkezik, hogy nem rendelkezik 48 órán belüli 

negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredménnyel, ügyeleti időben vagy hétvégén, részére 

„Kötelezvény térítési díj megfizetésére” kerül kiállításra! 

Felhívjuk figyelmét a mai szakmai álláspont szerint, a védőoltás a leghatékonyabb a 

COVID fertőzés megelőzésében. Kérjük, fontolja meg az oltás mielőbbi felvételét! 

 

Kijelentem, hogy a betegtájékoztató tartalmát megismertem, megértettem, feltett 

kérdéseimre teljeskörű tájékoztatást kaptam.  

Salgótarján, 20 .........................................  

 

  .....................................   ....................................  

 felvilágosítást végző orvos beteg 


