Bekerüléshez szükséges feltételek teljesítése

1. Előgondozás megtörténte
Jelen helyzetben az online előgondozás is felmerül lehetőségként, ha a személyes
találkozás nem megoldható. Ebben az esetben az intézménybe kerüléskor az előgondozó
papírok kitöltésre kerülnek a terápiás munkatársak által. Az előgondozás során a
dokumentációkról, támogató nyilatkozatról és szükséges dokumentumokról a
felvilágosítást meg kell adni a kliensnek és a hozzátartozónak.
Az előgondozás részét képezi továbbra is: előgondozási dokumentáció nyomtatványok
kitöltése, támogató és költőpénz nyilatkozatok kitöltése, felnőtt esetén életrajz-drogkarrier,
gyermek esetén egyéb hozzájáruló nyilatkozatok (pl.: fénykép hozzájárulás, útiköltség
hazamenetel esetén, stb.)
2. PCR teszt beszerzése
- A beutalót kiállító, járóbeteg illetve alapellátó orvos tud tesztet levenni. Kapnak is
teszteket az államtól. Ebben az esetben ingyenes a kliensnek és családjának.
Lehetőség szerint meg kell próbálni, hogy segítsenek ebben, ha nem akkor jön a
többi opció.
-

Synlab magánban végez ilyeneket a Mammutban, Győrben, Miskolcon,
Debrecenben
és
hamarosan
Budaörsön
https://www.synlab.hu/partnereink/hirek/elinditjuk-a-privat-koronavirusvizsgalatokat-a-lakossag-szamara
Ez 32. 000 Ft-ba kerül a kliensnek. Rászoruló kliens esetén a RRA (Református
Rehabilitációs Alapítvány) kell írni egy támogatási kérelmet, ebben az esetben
kifizetjük a teszt díját a kért számla ellenében, velük van szerződése az
intézménynek. A vizsgálat helyszínén a megjelent személy vagy hozzátartozója
fizet.

-

Groupama felszíni parkolójában végeztethető autós gyorsteszt (PCR). 72 órán
belül eredmény, kb. 27. 000 Ft-ba kerül. DriveCell Systems Zrt. végzi. Velük nem
állunk kapcsolatban, itt kizárólag a kliens általi finanszírozás működik.
https://www.tesztallomas.hu/arazas

A felsorolás példaszerű. A felsoroltakon kívül bármely más magánszolgáltató PCR
tesztje elfogadásra kerül részünkről. Ebben az esetben rászorultságra tekintettel díjat
nem tudunk megtéríteni.
3.

Beutaló
Háziorvosi, szakorvosi (járóbeteg), illetve kórházi ellátásból érkező betegek esetén
kórházi zárójelentés

4.

HIV/HEPA szűrés

2020. május 4-től folyamatosan nyílnak meg az egészségügyi szolgáltatások a
lakosság számára. Ezért az igazolás/lelet már nem csak magánszolgáltatókon keresztül
szerezhető be.
5.

Tüdőszűrő lelet/mellkasröntgen
2020. május 4-től folyamatosan nyílnak meg az egészségügyi szolgáltatások a
lakosság számára. Ezért a lelet már nem csak magánszolgáltatókon keresztül
szerezhető be.

