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MÉRTÉKEK

Háziorvosi ellátás és járóbeteg-szakellátás esetén alkalmanként, illetve fekvőbeteg-szakellátásban naponta:

300 forint

Annak, aki háziorvosi ellátást saját kezdeményezésre nem a rendelőben veszi igénybe:
Annak, aki az ellátást nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, amely a tartózkodási hely szerint területi
ellátásra kötelezett, vagy amelyikhez be van jelentkezve:
Annak, aki járóbeteg-szakellátás igénybevételekor azt más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe,
mint amelynél a beutaló orvosa azt kezdeményezte:
Annak, aki beutalóköteles járóbeteg-szakellátást beutaló nélküli vesz igénybe

600 forint






Aki ügyeleti ellátást vesz igénybe, de az igénybevételét nem indokolja sürgős szükség:

1000 forint

MENTESSÉGEK

18 éven aluliak

Nem kell fizetni a 18. életévét még be nem töltött biztosított ellátása után.

Kismamák

Nem kell fizetni a terhesgondozás, a szülés, a gyermekágyas anya gondozása után.

Sürgős szükség
Népegészségügyi
célú szűrővizsgálat

Nem kell fizetni olyan ellátások után, amelyeket életet veszélyeztető állapotok és betegségek
ellátása, valamint azok
maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának
stabilizálásáig – végeznek.
Nem kell fizetni onkológiai méhnyakszűrés, emlőszűrés (mammográfia), prosztataszűrés, gyomorbélrendszeri eredetű vérzés szűrése után.

Sürgősségi vagy
kötelező pszichiátriai
gyógykezelés

Nem kell fizetni a pszichiátriai betegek azonnali intézeti gyógykezelést szükségessé tevő közvetlen
veszélyeztető magatartása esetén.

Tartós orvosi
kezelések
(az alapbetegséggel
összefüggésben
mentes a vizitdíj alól)

Nem kell fizetni a

rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő betegek oki és tüneti kezelése
esetén.

vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggő vizsgálatok esetén.

a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedők ellátása esetén.

véradással összefüggő vizsgálatok esetén.

cukorbetegség kezelése esetén.

szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása
esetén.

HIV fertőzés és AIDS betegség kezelése esetén.

szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek
kezelése esetén.

Kötelező járványügyi
intézkedés

Nem kell fizetni a védőoltások, járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok, kötelező orvosi
vizsgálat, járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat, ellenőrzés, stb. esetén.

Hajléktalanok

Nem kell fizetni a hajléktalanok ellátására létrehozott és finanszírozott háziorvosnál, valamint az
általa kiállított beutaló alapján bármely más egészségügyi szolgáltatónál igénybevett ellátások
esetén.
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