
Fekvőbeteg-ellátás 

Részlegek 

A fekvőbeteg ellátás a Cardiovascularis Központ II. és III. emeletén történik. Három részlegre 
oszlik: (1) Neurológia (39 ágy), (2) Agyi Érbetegségek (45 ágy), (3) Szakmaspecifikus Őrző 
(6 ágy). 

A II. emelet "A" szárnyában az agyi érbetegeket helyeztük el (3 hat ágyas, 1 öt ágyas, 1 négy 
ágyas, 1 három ágyas és 4 két ágyas kórteremben). A II. emelet "C" szárnya a neurológiai 
részleg (3 hat ágyas, 1 négy ágyas, 4 három ágyas kórteremben), és itt található a 
Szakmaspecifikus Őrző Részleg is 1 két és 1 négy ágyas kórteremben. A III. emelet "A" 
szárnyán összesen 12 ágy áll rendelkezésünkre (1 öt ágyas, 1 három ágyas és 2 két ágyas 
kórterem). Valamennyi kórteremhez külön vizesblokk csatlakozik. A III. emelet egyik 
kényelmesen berendezett kórtermében a nappali ellátásként működő infúziós kezeléseket 
végezzük. 

Speciálitások, speciális eljárások, kezelési módok 

Speciális vizsgáló eljárások: 

- Neurophysiológia: EMG - ENG 

 egyes rost EMG 

 macroEMG 

 agytörzsi, visualis, somatosensoros kiváltott válaszok 

 quantitativ EEG elemzés 

 video EEG 

- Ultrahang: transcranialis UH 

 embolia detektálás 

- Neuropsychologia  

Speciális kezelési eljárás: 

Plasmapheresis: myasthenia gravisban, Guillain-Barré syndromában 

Immunmoduláns kezelések: sclerosis multiplexben 

Botulin toxin kezelés: focalis dystoniákban (torticollis, blepharospasmus), 

 hemifacialis spasmusban, 

Thrombolysis (vérrög oldás): acut ischaemiás stroke-ban. 

 

 



Látogatási rend 

Minden nap 12:00 - 14:00 és 16:00 - 19:00 óra között. 

Egy beteget egyidejűleg maximum hárman látogathatnak. Az osztályon 12 év alatti 
gyermekek nem tartózkodhatnak. 

A Szakmaspecifikus Őrzőben egy beteget egyidejűleg egy hozzátartozó látogathat, itt a 
köpeny viselése kötelező. A Szakmaspecifikus Őrző Részlegen egyidejűleg hatnál több 
látogató nem lehet. 

Felvétel/Elbocsátás tudnivalói 

Javaslunk a kórházi felvételre hozni: tisztálkodási felszerelést, evőeszközt, köntöst, pizsamát, 
hálóinget, papucsot. 

Ékszert, nagyobb összegű készpénzt ne hozzanak magukkal, ezekért felelősséget vállalni nem 
tudunk. Amennyiben mégis marad a betegnél értéktárgy, pénz, azt jegyzőkönyv ellenében a 
főnővér elhelyezi a kórház széfjében. 

Felvételkor a magukkal hozott gyógyszereket a betegek kötelesek az ápolónak átadni 
(elbocsátáskor ezeket visszakapják), vagy hozzátartozóikkal hazaküldeni. 

Az osztály területét az ápoló, a kórházat a kezelőorvos tudtával lehet elhagyni. Természetesen 
a betegeknek joguk van bármikor kérni a vizsgálatok, ill. a kezelések megszakítását és 
hazabocsátásukat. 

Elbocsátásuk napján a betegek csupán reggelit kapnak, kivételt képez az insulinnal kezelt 
cukorbeteg, illetve az önmagát ellátni képtelen és mentőre váró beteg. Az újonnan érkező 
betegek, amennyiben felvételükre 11 óra előtt kerül sor, ebédet kapnak. 

Szolgáltatások 

Az osztály telefon, mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll betegeink rendelkezésére. 

 

 


