
 

 

A Soproni Gyógyközpont nagy figyelmet fordít a hozzátartozókkal való 

kapcsolattartás biztosítására.  

Intézményünk szükségesnek érzi, hogy az aggódó családtagokat folyamatosan, 

naprakész információkkal lássuk el, az elszakítottság érzését minden lehetséges 

módon enyhítsük. 

Telefonos tájékoztatás:  

A telefonos tájékoztatásra kijelölt időszakokat és elérhetőséget intézményi 

honlapunkon (www.sopronigyogykozpont.hu) részletesen feltüntetjük. A 

tájékoztatásra jogosult hozzátartozót a beteg jelöli meg. Felvilágosítást 

minden esetben az adott részlegen dolgozó orvos nyújthat.  

Betegeink – amennyiben egészségügyi állapotuk engedi - saját kommunikációs 

eszközeiket is használhatják, hogy ezzel is enyhítsük a családtól és a 

hozzátartozóktól való elszakítottság érzését. A vizitek során pácienseinket is 

naponta tájékoztatjuk egészségi állapotukról.  

Csomagok leadása: 

A betegek részére összeállított csomagok bejuttatására is lehetőséget 

biztosítunk.  Azokat szervezett módon, az érintett osztályok bejáratánál lehet 

leadni a nővéreknek, a beteg nevének feltüntetésével.  A csomagátadási 

helyszíneket és időpontokat intézményi honlapunkon részletesen megjelöltük.  

A csomagokba célszerű alapvető tisztálkodási szereket, papucsot, pizsamát, 

evőeszközt elhelyezni. Érdemes mobiltelefont, vagy egyéb kapcsolattartási 

eszközt is a betegek részére bejuttatni. Tapasztalataink szerint a bennfekvés 

időszakát megkönnyítik a személyes üzenetek, fényképek is. Kérjük azonban, 

hogy a csomagokba csak hűtést nem igénylő élelmiszereket tegyenek!  

Beteglátogatás szabályai: 

Egy beteghez naponta legfeljebb 1 fő látogató mehet be, maximum 60 perces 

időtartamra. A látogatási idő egységesen, minden osztályon, minden nap 
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14-16 óra között van. A Rehabilitációs Intézet betegei 16 és 18 óra között 

látogathatók. 

A látogatónak védettségi igazolással, vagy 48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 

PCR teszt eredménnyel kell rendelkeznie. Az ellenőrzés a Győri úti előszűrő 

ponton történik meg. 

A látogatónak mindvégig 3 rétegű sebészi, FFP2, FFP3, vagy ezzel azonos 

besorolású maszkot kell viselnie.  

 



 

Épület: Emelet: Osztály: Időpont: Telefonszám:

Délelőtt: Délután:

I. Addiktológia nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-17.00
14.00-15.00 514-306

I. Gyermekpszichiátria nincs hétfő-vasárnap:                                                                       

16.00 - 17.00
14.00 - 15.00 514-287

I. Csecsemő és Gyermekosztály nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

14.00-15.00
folyamatos 514-300

II. Szemészet nincs
hétfő- vasárnap:                                                                   

13.00-14.00
14.00-15.00 514-341

II. Fül-orr-gégészet nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

15.00-16.00
14.00-15.00  514-304

I. KAITO nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00.-17.00
16.00-17.00 514-227

II. Sebészet nincs
hétfő-vasárnap:                                                                     

15.00 - 16.00
13.00-14.00 514-214

II. Traumatológia nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-17.00
14.00-15.00  514-221

IV. Szülészet- Nőgyógyászat nincs
kedd, csütörtök, vasárnap:

16.00-17.00
13.00-14.00 514-270

I. Belgyógyászat (Gasztroenterológia) nincs
hétfő-vasárnap:                                                                      

13.00-14.00      
14.00-15.00 514-200/1488 mellék

II. Belgyógyászat (Kardiológia) nincs
hétfő- vasárnap:                                                                   

13.00-14.00
14.00-15.00  514-283

V. I. Neurológia - Stroke Osztály nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00.-17.00
13.00 - 14.00 514-326

IX. I. Pszichiátriai akut és rehab. nincs
hétfő-vasárnap:                                                                  

16.00 - 17.00
14.00-15.00 514-333                                                                  

Időpont: Telefonszám:

Délelőtt: Délután:

nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-18.00
11.00-12.00 508-402

hétfő-vasárnap:                  

10.00-11.00 nincs 11.00-12.00 508-418

nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-18.00
11.00-12.00 508-419

Időpont: Telefonszám:

Délelőtt: Délután:

nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-18.00
11.00-12.00 314-060

nincs
hétfő-vasárnap:                                                                           

16.00-18.00
11.00-12.00 314-060

Mozgásszervi Rehabilitáció I.

Mozgásszervi Rehabilitáció II.

Balfi Gyógyfürdőkórház:

Csomagátadás időszaka fekvőbeteg osztályokon: Telefonos érdeklődés időszaka/telefonszám:

Osztály:
Időpont:

Krónikus Belgyógyászat

Osztály:

Csomagátadás időszaka fekvőbeteg osztályokon:

IV.

Kardiológiai Rehabilitáció I. 

Győri úti telephely:

Várisi úti Rehabilitációs Intézet: 

III.

Telefonos érdeklődés időszaka/telefonszám:

Neurorehabilitációs Osztály

Csomagátadás időszaka fekvőbeteg osztályokon: Telefonos érdeklődés időszaka/telefonszám:

I.

II.

Időpont:

Időpont:
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