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Üdvözöljük a Markusovszky Kórház
emeltszintű hotelszolgáltatást nyújtó (VIP) részlegén!

A VIP-szoba a kórház emeltszintű hotelszolgáltatást nyújtó egysége. A szoba igénybevétele
térítés ellenében, szerződés aláírásával, előzetes egyeztetés után lehetséges. Az ezzel
kapcsolatos tudnivalókat az „Információs csomag”-ban találja, mely beszerezhető az
osztályirodán és a nővérpultnál. Tartalma: szerződés, betegtájékoztató, leltárlista, árlista, külön
étkezést megrendelő lap.
Az emelt szintű hotelszolgáltatást nyújtó részleget csak előzetes orvosi engedélyeztetés után
lehet igénybe venni, olyan esetekben, amikor az ellátáshoz folyamatos, állandó orvosi,
nővéri felügyelet, őrzés NEM szükséges. Orvosi javaslat hiányában vagy állapotváltozás
esetén és a magas kockázatú betegeink számára a VIP-szoba igénybevétele nem ajánlott, mivel
őket az állapotuknak megfelelő speciális ápolásban, ellátásban kell részesíteni.
A VIP-szobában az osztály működési rendjében megadott időpontokban biztosítottak az
ellátások, vizitek, kezelések. A VIP-szoba igénybevételével a szolgáltatás az emelt komfortot
jelenti, az orvosi, ápolási ellátás, felügyelet megegyezik a hagyományos (OEP
finanszírozott) formával. A szobák segélyhívóval vannak felszerelve.
A szobában biztosítjuk a minőségi ágyneműt, az állapotnak megfelelő hagyományos kórházi
étkezést. Saját ruha, egyéb saját használati tárgyak (pl. evőeszköz) használatára van lehetőség.
A szobákban egyedi bútorzatot, ágyneműt, lakberendezési textíliákat, berendezett
konyharészleget, fürdőblokkot, LCD TV-t, telefont, internetet biztosítunk, a leírását részletesen
a „Leltárlista” tartalmaz.
Külön térítés ellenében lehetőség van külön étkezés megrendelésre „a la carte” választással,
mely az adott felárért egész napi étkezést biztosít. Az ételrendelést „Megrendelő lapon” lehet
leadni, mely megtalálható az Információs csomagban.
A látogatók fogadásánál kérjük, helyezze előtérbe az Ön állapotát, igényeit, jusson idő a
pihenésre, kellő gyógyulásra is. A kifüggesztett látogatási idő a kórházi folyosón található.
Nagy számban és fertőző beteg látogatókat kérjük, ne fogadjon!
Reméljük, tájékoztatónkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy otthonos körülmények között töltse azt
a néhány napot, amit a kórházi kezelése, megfigyelése indokol!
Kérjük, az átadott kérdőív kitöltésével segítsen nekünk abban, hogy fejleszteni tudjuk az ellátás
színvonalát.
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