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Alkohológia – Dr. Ruzsa Emőke, 96/574-715.
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Gastroenterológia – Dr. Tóth Lajos, Dr. Pécsi
Gyula, Dr. Szabó Tibor, 96/574-719, 96/574-702. 
BEUTALÓ! Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria – Dr. Schultz
Erika Marianna, 96/574-668. 
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Mozgásszervi rehabilitáció, neurológia –
Dr. Faragó Sarolta, 96/574-706. 
BEUTALÓ! Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Onkológia – Dr. Ámon Éva, 96/574-718.
Előjegyzés kérése csak rendelési időben. 
Szakrendelés és gondozás.

Pszichiátria – Dr. Ruzsa Emőke, 96/574-715.
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Pszichológia – 96/574-701
Előjegyzés szükséges!

Tüdőgyógyászati szakrendelés –
Dr. Ámon Éva, 96/574-718. 
BEUTALÓ! Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Fogyatékkal élő betegek 
fogászati szakellátása –
Dr. Schrempf-Kuta Danuta, 96/574-722.
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

A KÖVETKEZŐ SZAKRENDELÉSEKRE A RENDELŐ-
INTÉZETI DISZPÉCSERNÉL LEHET ELŐJEGYZÉST
KÉRNI A 96/574-701-ES TELEFONSZÁMON.

Fogszabályozás – Dr. Rucz Henrietta. BEUT.!

Belgyógyászati szakrendelés – Dr. Füzi Zsu-
zsanna. Dr. Tóth Lajos. Előjegyzés szükséges!

Fül-orr-gégészet – Dr. Eper Tibor, Dr. Salamon
Attila. Előjegyzés szükséges! 

Idegsebészet – Dr. Borus Ferenc. BEUTALÓ!
Előjegyzés szükséges!

Kézsebészet – Dr. Vermes Tamás. BEUTALÓ!
Előjegyzés szükséges!

Neurológia – Dr. Németh Tamás. BEUTALÓ!
Előjegyzés szükséges!

Nőgyógyászat–szülészet Előjegyzés szükséges! 

Ortopédia – BEUTALÓ!

Proctológia – Dr. Végh Tamás. BEUTALÓ!
Előjegyzés szükséges!

Reumatológia – Dr. Szakács Ibolya. BEUTALÓ!
Előjegyzés szükséges!

Szemészet – Dr. Szegedi László, Dr. Mojzes
Anikó. Előjegyzés szükséges!

Terhesgondozás – Előjegyzés szükséges!

Urológia – Dr. Pongrácz Sándor, Dr. Kerényi
Gábor. Előjegyzés szükséges!

Szakrendelések
A TÜDŐGONDOZÓBAN

Tüdőgondozó és tüdőgyógyászat –
Dr. Szalai Zsuzsanna, Dr. Horváth Zsuzsanna,
96/574-767. BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Tüdőszűrés – 96/574-767. BEUTALÓ!

Allergológia és klinikai immunológia –
Dr. Szalai Zsuzsanna, Dr. Horváth Zsuzsanna,
96/574-767. BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Gyermekallergológia – Dr. Szalai Zsuzsanna,
96/574-767. BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

• Egyes bőrtünetek esetén: terjedő bőrvérzé-
sek, sárgaság, kiterjedt bőrkiütések lázzal. 

• Szociális sürgősség esetén: ha a gyermeket
felügyelet nélkül hagyják, elhanyagolás, bán-
talmazás jelei vannak. 

Indokolatlannak tekinthető az ügyelethez
fordulás, ha a gyermeknek:
• Enyhe náthája, kevés köhögése, csak hőemel-

kedése van vagy láza csillapítható. 
• Kevés, nem terjedő kiütése van, általános álla-

pota jó, kullancsot kell kivenni.
• Hasmenése, nem ismétlődő hányása, székre-

kedése van jó állapot mellett. 
• Receptírás: a szokásos tápszere, állandó

gyógyszere elfogyott.
• Igazolás (pl. táborozáshoz, sportoláshoz).

Mentő vagy ügyelet hívásakor a következő
adatok megadása kötelező:
A BETEG NEVE (nő esetében leánykori név is),
születési hely, év, hó, nap, a beteg anyja neve,
lakcíme és esetenként a tartózkodási helye (ha
nem a lakcímre hívják az ügyeletet).
A beteg panaszai – azaz miért kérik, hogy az
ügyelet vagy a mentő házhoz menjen. 
A hozzátartozók kötelesek gondoskodni arról,
hogy az ügyeletes orvos és a mentő a beteghez
bejuthasson!  Ehhez szükséges a lakcím pontos
megadása, az utca és házszám látható helyen
való elhelyezése. Társasházak esetén a lépcső-
házba való bejutás biztosítása, az ajtó kinyitása!
A kapucsengőn lévő nevek este sötétben ol-
vashatatlanok! A kapucsengők nagyon sok
esetben nem működnek, gyakran még a lakás-
csengők sem. 

A Karolina Kórház és Rendelőintézet Csecsemő-
és Gyermekosztályán készenléti ügyelet van.
Amennyiben szüksége van a gyermek orvosi
ügyeletre, elsőként a városi vagy vidéki köz-
ponti ügyeletet hívja a 96/215-013-as (városi) és
a 96/217-712-es (vidéki) telefonszámokon!

A készenléti ügyeletben a beutalóval érkező
beteget először belgyógyász látja el, majd ha
indokoltnak ítéli, behívja a készenléti gyermek-
gyógyász szakorvost. 

Ha többet szeretne tudni egyes vizsgálatok-
ról, műtétekről, betegségekről, szakrende-
lésekről, vagy bármilyen információra lenne
szüksége, kérjük, keresse fel a Karolina 
Kórház és Rendelőintézet honlapját! 
WWW.KAROLINAKORHAZ.HUSZ
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Szakrendelések
A RENDELŐINTÉZETBEN
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• Ha a gyermek nem vesz levegőt, eszméletlen,
pulzusa nem tapintható. 

• Egyes légzészavarok esetén: nehéz légzés, ful-
ladás, elszürkülés, elkékülés, ugató köhögési
rohammal kísért nehéz, húzó belégzés, hirte-
len bekövetkező rekedtség kínzó légszomjjal,
hirtelen kialakuló, heves mellkasi fájdalom. 

• Sérülések, balesetek esetén: láthatóan súlyos
sérülés, észlelhető csonttörés, magasból le -
e sés, nagy vérzés, vérvesztés, eszméletveszté-
ses fejsérülés, égés, forrázás, fagyás, kihűlés,
vízbefúlás, mérgezés, idegen test félrenyelése,
áramütés vagy ezek gyanúja, állat súlyos hara-
pása, kígyó marása. 

• Idegrendszeri tünetek esetén: eszméletlen-
ség, eszméletzavar, eszméletzavarral járó
izomrángatózások, feltűnő aluszékonyság,
szokatlan, heves nyugtalanság, merev tarkó,
csillapíthatatlan fejfájás, erős, kínzó szédülés,
hirtelen látászavar, kettős látás, öngyilkossági
kísérlet.

Elsősorban az ügyelethez forduljon!
Az ügyelet helye: Mosonmagyaróvár, 
Mosonyi M. u. 37. Tel.: 96/215-013.
• Egyes lázas állapotok esetén: láz 3 hónaposnál

fiatalabb csecsemőnél, szabályos lázcsillapítás
ellenére sem enyhülő, magas láz, láz súlyos,
elesett állapottal. 

• Egyes légúti tünetek esetén: kínzó, nem csilla-
podó köhögés, nehezített ugató köhögés, sí-
poló nehéz légzés, légúti betegségben
hirtelen rosszabbodás, fájdalomcsillapítás el-
lenére is fennálló kínzó fülfájás. 

• Hasi tünetek esetén: csillapíthatatlan, görcsös
hasfájás, kínzó haspuffadás, szelek elakadása,
súlyos, ismétlődő hányás, hasmenés (kiszára-
dásra utal, ha több órája száraz a pelenka),
csecsemőnél véres széklet, erős alhasi fájda-
lom, erős nőgyógyászati vérzés, a here fájdal-
mas duzzanata esetén. 

• Vizeletürítési zavarok esetén: vizeletürítés
több mint 12 órás hiánya, gyakori, fájdalmas
vizelés lázzal, véres vizelet nagy hasi fájda-
lommal. 

• Veszélyes allergiás állapot esetén: hirtelen be-
következő, rekedtséggel járó, nehezített be-
légzés, rovarcsípés kifejezett fej/nyak és
szem héjduzzanattal, nagy testfelületre kiter-
jedő csalánkiütés. 

Mikor forduljunk a mentőkhöz 
és a gyermekorvosi ügyelethez?
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Hogy működik a tüdőszűrés?
Hétfőtől csütörtökig 12–15.30, 
pénteken 12–14 óráig.

Mivel a TBC előfordulása körzetünkben a jog-
szabályban meghatározott érték alatt van,
ezért a tüdőszűrés járványügyi szempontból
nem kötelező. Szakmailag viszont indokolt a
tüdőrák szempontjából magas kockázatnak ki-
tett, 40 év feletti dohányosok részére, ezért:
• 40 év felettiek számára ingyenes, évente egy

alkalommal, háziorvosi beutalóval.

• 40 év alatt háziorvosi beutalóval igénybe ve-
hető, díja: 840 Ft.

• Beutaló nélkül: 2.000 Ft.

A tüdőszűrésen kapott lelet munkaalkalmas-
ság igazolására nem alkalmas! Foglalkozás -
egészségügyi célú tüdőszűrés díja: 840 Ft.

Mivel a szolgáltatás nem tb-támogatott,
hanem azt a munkáltatónak kell állnia, ezért a
díjat a helyszínen kell kifizetni, amelyről szám-
lát állítanak ki.

Kik, hol és hogyan vehetik igénybe 
az ingyenes parkolójegyet 
a Karolina Kórház és Rendelőintézetben?

• Az kaphatja, aki vizsgálatra vagy kezelésre ér-
kezett a rendelőintézetbe vagy a kórházba
(beutalóval vagy kezelőlappal).

• A rendelőintézet előtti és a rehabilitáció Vízpart
utcai bejárata előtti parkolókban érvényes.

• Három helyen kérhetőek: rendelőintézeti, kór-
házi és rehabilitációs diszpécsernél.

• Négy órára érvényes.

Hol kérhető beutaló?
A szakrendelésekre a beutalót a háziorvostól
kell kérni! Kérjük, a félreértések elkerülése vé-
gett ellenőrizze, hogy a beutalón szerepel-e a
kiállítás dátuma, a háziorvos pecsétszáma, a
naplósorszáma és az ÁNTSZ 9-jegyű kódja!
Beutalót akkor is kell kérni, ha szakorvosi javas-
latot kér kedvezményes gyógyszerfelíráshoz!

Mit vigyen magával, 
ha megkapja kórházi beutalóját?
• Az előző kórházi zárójelentéseit és vizsgálati

leleteit.
• Otthonában folyamatosan szedett gyógyszereit
• TAJ-kártyáját.
• Tisztálkodási és borotválkozási eszközöket,

papucsot, köntöst vagy szabadidőruhát, evő-
eszközt.

• Gyermekosztályra kedvenc mesekönyvet és
játékot. 

Mit kell tudni a kórházi étkezésről?
Akik nem igényelnek diétás étrendet és az
orvos sem rendelt számukra mást, két ét-
rendből választhatnak: normál és könnyű-ve-
gyes. A két étlap elérhető az osztályos
nővérpultoknál.

Az érkezés napján jogosult a reggelire, az
ebédre és a vacsorára, elbocsátáskor pedig
reggelire és ebédre. (Kivéve, ha a kezelőorvos
másképpen nem dönt.)
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• HA ELŐJEGYZÉST KÉRT, DE AZ ADOTT
IDŐPONTBAN NEM TUD MEGJELENNI,
KÉRJÜK, TELEFONÁLJON, HOGY MÁS
MEGKAPHASSA AZ IDŐPONTOT! 

• KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY BEUTA-
LÓJÁN SZEREPEL-E A BEUTALÓ ORVOS
PECSÉTSZÁMA, A HÁZIORVOS NAPLÓ-
SZÁMA, A KIÁLLÍTÁS DÁTUMA ÉS AZ
ÁNTSZ 9-JEGYŰ KÓDJA!

• HA VÁLTOZÁS TÖRTÉNT ADATAIKBAN,
KÉRJÜK, JELEZZÉK A DISZPÉCSEREKNÉL,
HOGY ADATBÁZISUNKBAN MI IS JAVÍT-
HASSUK! (PÉLDÁUL: LAKCÍM, NÉV STB.)

• A RENDELÉSI IDŐKRŐL ÉS SZOLGÁLTA-
TÁSOKRÓL HONLAPUNKON, 
A WWW.KAROLINA KOR HAZ.HU
PORTÁLON TÁ  JÉ KO ZÓD  HAT.

• A TAJ-KÁRTYÁJA MINDIG LEGYEN
ÖNNÉL, A BEUTALÓ IS CSAK AZZAL
EGYÜTT ÉRVÉNYES!

A KÓRHÁZ BETEGJOGI KÉPVISELŐJE:
SZÉKELY VERA, AKI AZ INTÉZMÉNY SZOL-
GÁLTATÁSAIT IGÉNYBE VEVŐK BETEGJO-
GOKKAL KAPCSOLATOS JOGVÉDELMÉT
LÁTJA EL. A KÖZALA PÍT VÁNY MUNKA-
TÁRSA, AZ INTÉZ MÉNY TŐL FÜGGETLEN
SZEMÉLY. ELÉRHETŐSÉGEI: 20/4899-547,
SZEKELYVERA@FREEMAIL.HU

Néhány fontos tudnivaló 
A SZAKRENDELÉSEKRŐL Általános krónikus 

belgyógyászat Ápolási osztály

Anaeszt. és 
intenzív osztály Rehabilitáció

Központi műtőblokk

Manuális mátrix

Belgyógyászati 
mátrix

• Belgyógyászat
• Kardiológia
• Tüdőgyógyászat
• Csecsemő és gyer-
mekgyógyászat

• Sebészet
• Traumatológia
• Szülészet -
nőgyógyászat

Fekvőbeteg oszályok

A fogászati ügyelet munkaszüneti napokon,
heti pihenőnapokon és ünnepnapokon reg-
gel 8 és este 20 óra között a 06-20/982-4645-ös
számon érhető el.
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Mit jelent a sürgősségi ellátás?
A sürgősségi ellátás a hirtelen kialakuló, gyors
beavatkozás nélkül súlyos egészségkárosodást
okozó, illetve az életet veszélyeztető állapotok
ellátását jelenti.

Mikor hova kell fordulni?
A sürgősségi betegfogadó hely elsősorban a há-
ziorvosi beutalóval érkező, valamint a mentő-
szolgálat által beszállított betegek ellátását végzi
0–24 óráig! Az elsődleges ügyeleti ellátás a kör-
zeti ügyeleten történik! A több napja vagy hete
fennálló panaszok nem indokolják a sürgősségi
ellátást, kizárólag hirtelen fellépő, nagyfokú ál la-
pot rosszabbodás esetén. Egyéb esetben a házi-
orvosi rendszer keretében kell a kivizsgálást
elvégezni.

Melyik ambulanciához tartoznak a külön-
böző sürgős ellátást igénylő kórképek?
Belgyógyászati sürgősségi betegfogadó
hely: gyomor-bélrendszeri, szív- és érrendszeri,
tüdőgyógyászati, ideggyógyászati, pszichiátriai,
szemészeti kórképek, akut mérgezési állapotok.
Sebészeti/balesetsebészeti ambulancia
(ügyeleti időben egy helyen működik): vese-
görcs, epeköves panaszok, hasi panaszok, uro-
lógiai probléma, fül-orr-gégészeti kórképek,
balesetek, sérülések.
Nőgyógyászati-szülészeti ambulancia: ter-
hességgel kapcsolatos problémák, nőgyógyá-
szati panaszok, sürgősségi fogamzásgátlás.
FONTOS! Ügyeleti időben szemészeti és fül-
orr-gégészeti szakvizsgálatra nincs lehetőség,
ezért az azonnali szakellátást igénylő állapotok
esetében a beteget a területileg illetékes győri
kórházba irányítjuk tovább.

Milyen sorrendben történik a betegellátás?
A belgyógyászati sürgősségi ambulanciára ér-
kező betegeknek nem kell jelentkezni és sor-
számot kérni a diszpécserszolgálatnál!
A beutalóval érkező betegek ellátása érkezési
sorrend szerint történik. A súlyos állapotú, vala-
mint a mentők által beszállított betegek sürgős-
ségi sorrend felállítása alapján kerülnek ellátásra!
Azon betegeket, akik nem rendelkeznek beuta-
lóval és állapotuk nem indokolja a sürgősségi
ellátást, átirányítjuk a körzeti ügyeletre!

FONTOS! Amennyiben lehetséges, mindenki
hozza magával a korábbi egészségügyi doku-
mentumait, valamint az általa szedett gyógy-
szerek pontos listáját.

Ügyeleti ellátás utáni teendők:
Az elbocsátott beteg az ambulancián kapott
dokumentumokkal keresse fel háziorvosát, az
ellátást követő legközelebbi rendelési időben! A
háziorvosi rendszer keretében történik az ügye-
leten szükségesnek tartott szakvizsgálatok
megszervezése, valamint a javasolt gyógyszerek
felírása és az esetleges táppénzre vétel is. Ha a
sürgősségi ellátás során történt röntgenvizsgá-
lat is, a következő hétköznap délelőtt jelentkez-
zen a radiológiai osztályon a hivatalos leletéért! 
FONTOS! Kizárólag gyógyszer felírására nem
vehető igénybe a sürgősségi ambulancia!

Hazaszállítással kapcsolatos tudnivalók:
A betegek hazaszállíttatását csak indokolt eset-
ben tudjuk biztosítani, amit magán-betegszállí-
tók végeznek. A várakozási idő hosszúra nyúlhat,
ezért ha megoldható, kérjük, szíveskedjen a hoz-
zátartozóik segítségét igénybe venni.

Kell-e fizetni a sürgősségi ellátásért?
A hatályos jogszabályok értelmében a sürgős-
ségi ellátás térítésmentes.
FONTOS! Az egészségügyi ellátásra való jogo-
sultság igazolása a TAJ-kártyával történik! Az Eu-
rópai Gazdasági Térség tagállamában élő
személyek a megfelelő európai biztosítási kártya
bemutatásával a magyar biztosítottakkal azonos
feltételek mellett vehetik igénybe az ellátást. Biz-
tosítással nem rendelkező betegek esetében az
ellátás térítésköteles. Az összeget számla ellené-
ben az ambulanciánkon kell befizetni. Amennyi-
ben ez nem megoldható, kötelezvényt kell
aláírni, melyben elismeri tartozását, és később té-
ríti meg az összeget. A jogszabályi előírás alapján
a részeg személy ellátásának (detoxikálásának)
díja: 6.300 Ft. Az ügyeletes orvos által indokolat-
lannak tartott sürgősségi ellátás díja: 3.000 Ft. 

Ügyeletek elérhetősége:
Háziorvosi ügyelet: h–p. 16-08, szo–v. 08-08
óráig. Helyi lakosoknak: Mosonmagyaróvár,
Mosonyi M. u. 37. Tel.: 96/ 215-013. Vidéki lako-
soknak: Mosonmagyaróvár, Fő u. 49. 
Tel.: 96/217-712.  Kórházi ügyelet: Karolina
Kórház és Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár,
Régi Vámház tér 2-4. Tel.: 96/574-600. 
OMSZ (Országos Mentőszolgálat): Tel.: 104.
FONTOS! A pontos cím megadása!

AMIT A SÜRGŐSSÉGI
BETEGFOGADÓ HELYRŐL
TUDNI ÉRDEMES!
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Szakrendelések
A KÓRHÁZBAN

Anaesthesiológia és intenzív terápia –
96/574-635. BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Belgyógyászati sürgősségi ellátás –
96/574-635. Nem kell beutaló, nincs előjegyzés.

Bőr- és nemibeteg-ellátás – Dr. Baeva Mária,
96/574-798. Előjegyzés kérése rendelési időben.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat – 
Dr. Virághalmi Aranka, Dr. Bereczky Judit, 
Dr. Keszei Károly, 96/574-662. BEUTALÓ!

Diabetológia – Dr. Birkus Zita, 
Dr. Hati Krisztina. 96/574-725. BEUTALÓ!
Előjegyzés kérése csak rendelési időben!

Fizikoterápia – 96/574-727. 
BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Gyógymasszázs – 96/574-183. BEUTALÓ!
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Gyógytorna – 96/574-726.  BEUTALÓ!
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Kardiológia – Dr. Takács János Ph.D, Dr. Poór
Ferenc, Dr. Futó  Zoltán, Dr. Várallyay Zoltán, 
Dr. Hati Krisztina. 96/574-748.  BEUTALÓ!
Előjegyzés kérése csak rendelési időben.

Labor – 96/574-600/312 
Csak központon keresztül hívható!
Vérvétel: 6.30–9.00, leletkiadás: 11.00–11.30,
13.30-14.30. BEUTALÓ!

Mammográfia – Dr. Takler Ágnes, 96/574-732. 
BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Onkológiai gondozó – Dr. Bodnár Mária,
96/574-628. Előjegyzés kérése csak rendelési
időben.

Reumatológia – Dr. Pálmai Erzsébet, Dr. Bródy
Edit, Dr. Frint Balázs, 96/574-612. 
BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Röntgen – 96/574-732. BEUTALÓ!

Sebészet – Dr. Tóth Tibor, Dr. Oláh Csaba, 
Dr. Horváth Zsolt, Dr. Wellner István, Dr. Végh
Tamás – Nem kell időpontot kérni, érkezéskor a
kórházi diszpécsernél kell jelentkezni.
Dr. Wellner Istvánhoz előjegyzés szükséges!

Szülészet-nőgyógyászati ultrahang –
96/574-710. BEUTALÓ! Előjegyzés kérése csak
rendelési időben.

Transzfuziológia – 96/574-739. 
Leletkiadás: 11.00-11.30, 13.30-14.00. BEUTALÓ!

Traumatológia – Dr. Bertalan István, Dr. Nyiko-
vics Attila István, Dr. Fömötör Imre, Dr. Dékány
Sándor, 96/574-638. NEM KELL BEUTALÓ,
nincs előjegyzés.

Ultrahang – 96/574-732. 
BEUTALÓ! Előjegyzés szükséges!

Haematológia – Dr. Bodnár Mária,
96/574-628. BEUTALÓ! Előjegyzés kérése
csak rendelési időben. 

AKIK JÁRTAK MÁR AZ AMBULANCIÁN 
ÉS RENDSZERES GONDOZÁS ALATT
ÁLLNAK, ISMÉTELT MEGJELENÉSKOR
NEM BEUTALÓ-KÖTELEZETTEK!
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