
TÁJÉKOZTATÓ A LÁTOGATÁS SZABÁLYAIRÓL: 

A Soproni Gyógyközpontban a beteglátogatás az érvényben lévő intézményi „Házirend” 
alapján történik: 

LÁTOGATÁSI IDŐ: 
 

A kórházban (Győri út 15.): 
 

Valamennyi fekvőbeteg osztályunkon egységesen, minden nap 16-19 óra között fogadjuk a 

látogatókat.  

Kivétel: a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály, ahol a hét minden napján 

16.00-17.00 óra között látogathatók a betegek. Ezen az osztályon 1 betegnél egyszerre csak 1 

fő tartózkodhat. 

Betegeink nyugalma érdekében 19 óra után kérjük a látogatás mellőzését! 
 

A Rehabilitációs Intézetben (Várisi u. 2.) és  

a Gyógyfürdőkórházban (Sopron-Balf, Fürdő sor 8.): 

Hétköznap 15-18 óra, hétvégén és ünnepnapokon 9-18 óra között látogathatók a betegek.  
A látogatók csak a földszinti aulákban, és az osztályok előtereiben fogadhatók. Fekvőbetegek 
kórtermi látogatása az osztályvezető főorvos írásos engedélyével lehetséges. 
 
2023. január 9-től egyes fekvőbeteg osztályaink átmenetileg új helyszínen működnek az 
alábbiak szerint:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

LÁTOGATÁS SZABÁLYAI:  
 
Amennyiben a beteg látogatása a hozzátartozó által valamilyen akadályba ütközik (pl. 
állandó délutános műszak, közlekedéssel kapcsolatos akadályoztatás), valamint látogatási 
tilalom esetén egyedi méltányosság keretében mérlegelt és indokolt esetekben az 
osztályvezető főorvos írásbeli engedélyével meghatározott módon és időtartamban 
látogathatók a betegek. 
 
A súlyos állapotú, illetve cselekvőképtelen beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a 
beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes házastársa vagy élettársa, vagy az általuk 
megjelölt személy az osztályvezető főorvossal történt egyeztetés szerint látogatható. 
 
Kiskorú beteg kórházi ellátása során egyik szülője vagy törvényes képviselője az osztályvezető 
főorvossal egyeztetve a gyermek mellett tartózkodhat.   
 
Szülő nővel az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt vele lehet. 

Osztály/részleg neve: Helyszín: 

Addiktológiai részleg IX. épület 

Szemészeti Osztály II.  épület, 2. emelet (jobb szárny) 

Sebészeti Osztály férfi részlege    III. épület, 2. emelet (bal szárny) 

Neurológia – Stroke Osztály III. épület, 2. emelet (jobb szárny) 

Kardiológiai – Belgyógyászati 
Összevont Osztály 

V. épület, 1. emelet 



Ezen jogok gyakorlása során a más betegtársak jogait, valamint a betegellátás zavartalanságát 
biztosítani kell. 
 
Egészségügyi válsághelyzet idején a válsághelyzet felszámolása érdekében az emberi 
méltósághoz való jogon kívül a betegjogok korlátozhatóak. 
 
Látogatási tilalom esetén egyedi méltányosság keretében mérlegelt és indokolt esetekben 
az osztályvezető főorvos írásbeli engedélyével meghatározott módon és időtartamban  
látogathatók a betegek. 
 
Az intézményben 14 éven aluli gyermekek csak a szülő saját felelősségére látogathatnak.  
A betegek érdekében kérjük, hogy egy beteget egy időben kettőnél több hozzátartozó ne 
látogasson! 
  
A látogatás szünetel a betegek kezelése, ápolási beavatkozása, vizsgálata és az orvosi vizit 
alatt. Az orvos, vagy a szolgálatban lévő ápoló kérésére a látogatóknak el kell hagyniuk a 
kórtermet. 
 
A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az Eütv. 11. § (3)-(6) bekezdésében 

meghatározott esetek kivételével – nem látogathatók. Látogatásuk kizárólag az 

osztályvezető főorvos írásbeli engedélyével lehetséges. 

 

MASZKVISELÉS SZABÁLYAI: 

Az intézménybe látogatóknak az orrot és szájat elfedő orvosi, textil, illetve más anyagból 

készült maszkot kell viselniük. Az intézményben ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló 

kórteremben nem kötelesek maszkot viselni. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, 

valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrwumzavarral 

élő személy nem köteles maszkot viselni. 


