
Fekvőbeteg-ellátás 
 
Részlegek 

� Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztály Aktív ,  
� Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztály Rehabilitációs részlege  

� Sürgősségi Pszichiátriai Fogadóhely 

Specialitások, ellátási terület 
� Az organikus és szimptómás mentális zavarok /F00-F09/,  
� pszichaktív szerek használata által okozott mentális és viselkedési zavarok /F10-F19/,  
� szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid (téveszmés) rendellenességek /F20-F29/,  
� hangulatzavarok /F30-F39/,  
� neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek /F40-F48/,  
� viselkedészavar-szindrómák (fiziológiai zavarokkal és fizikai tényezőkkel társulva) /F50-

F59/,  
� a felnőtt személyiség- és viselkedés rendellenességei /F60-F69/,  
� mentális retardáció /F70-F79/,  
� a pszichés fejlődés rendellenességei /F80-89/,  
� viselkedési és emocionális rendellenességek (rendszerint gyermek vagy serdülőkori 

kezdettel) /F90-98/,  
� nem meghatározott mentális rendellenességek /F99/ vizsgálata és kezelése.  

A gyógyítás minden esetben a beteg állapotának és szükségleteinek figyelembevételével történik. 
Munkánk során szorosan együttműködünk az intézmény más osztályaival (belgyógyászat, sebészet, 
szülészet stb.) valamint civil szervezetekkel (Pszichotikus Betegek Érdekvédelmi Egyesülete, 
Mentálhigiénés Központ stb.) és társintézményekkel (pl: DEOEC, Nagykállói telephelyen működő 
pszichiátriai osztályokkal). 

 Sürgősségi Pszichiátria fekvőbeteg, járóbeteg ellátás keretében. 

Felvétel/elbocsátás tudnivalói szükséges vagy ajánlott leletek 

Felvétel: 
� Előzetes helybiztosítással: 

- A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályhoz tartozó járóbeteg szakrendeléseken és 
gondozókban dolgozó szakorvosok javaslatára (beutaló), 
- más osztályokon végzett szakvizsgálatok során, 
- a kórház ellátási területén kívül dolgozó pszichiátriai szakrendelések (beutaló), 
- indokolt esetben más szakrendeléseken, osztályokon dolgozó kollégák (beutaló), 
- Házi orvosi beutalóval rendelkező beteg, 
- önkéntes kezelést vállaló betegek úgyszintén kérhetnek helybiztosítást  

� Sürgősséggel: 
Az osztályon vagy a járóbeteg rendeléseken jelentkező, illetve beszállított betegeket (SBO, 
TRÁLL), akiknél az azonnali egészségügyi ellátás halasztása állapotuk rosszabbodását, 
maradandó egészségkárosodást vagy életveszély kialakulását okozhatja, osztályunkra 
felvesszük. 



Elbocsátás: 
� A beteg elbocsájtása a kezelőorvos feladata. A Zárójelentés és az Igazolás 3-3 

példányban készül el, melyből a beteg 2-2 példányt kap készhez.  
� A beteg elbocsájtás időpontja a kezelőorvossal kerül egyeztetésre, amennyiben a beteg 

cselekvőképességében korlátozott, a beteg törvényes képviselő tájékoztatása után kerül 
kitűzésre a beteg távozásának időpontja, és annak körülménye.  

Ajánlott leletek, dokumentumok: 
� Előző pszichiátriai ambuláns lapok, zárójelentések,  
� más szakrendeléseken kapott ambuláns lapok,  
� más osztályokon kapott zárójelentések,  
� TAJ kártya, személyi igazolvány.  

Cél a betegek egészségi állapotának szélesebb körű feltérképezése. 

Szükséges információk: 
� A felvett beteg utcai ruházatáról, pénz-és értéktárgyairól leltár készül.  
� Felvilágosítást az osztály orvosai adnak, adhatnak. Telefonon tájékoztatást nem adunk. 

Az osztályunkon fekvő beteg betegségéről, gyógykezeléséről, a gyógyulás kilátásairól 
kezelőorvosától kérhet tájékoztatást (személyesen).  

� A betegek jogairól – a törvény alapján – a szociális munkás ad tájékoztatást. Sóstói úti 
telepen dolgozó szociális munkásunk Szegediné Ruszcsák Ibolya. Elérhetősége: 
Tel.: 06(42)599-700/ 119 mellék.  

� Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályunk, Szakrendeléseink a 5, 8, 8A, 12, 13, 15, 
20 helyi járatokkal közelíthető meg.  

� A gyógyult, és hazabocsátott betegeink további gondozását Pszichiátriai és 
Pszichológiai Szakrendeléseinken látjuk el (ambulanter formájában).  

A betegek által használható eszközök, szolgáltatások 
� televízió,  
� hűtőszekrény,  
� telefon (nyilvános),  
� mikrohullámú sütő,  
� büfé  
� foglalkoztató, pszichoedukációs csoport, relaxációs csoport,  

gyógytorna. 
 


