Szakorvosok részére szóló tájékoztatató a komplex ellátási osztályokon
érvényes online előjegyzési rendszerről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Komplex Gyógyfürdő
Ellátási Osztályain 2017.05.01-től új beutalási rendszer kerül bevezetésére, mellyel
párhuzamosan a „beutalási kvóta” fokozatos csökkentésére kerül sor. 2017. augusztus 31.
után kizárólag a BGYH-regiszteren keresztül, online előjegyzéssel történik a betegek
fogadása.
A betegek 09-es kódszámú komplex kezelésre történő helyfoglalása online felületen történik,
mely a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. hivatalos honlapján érhető el
(www.budapestgyogyfurdoi.hu / Főmenü: Szolgáltatások / Almenü: Gyógyászati előjegyzés).
Az arra jogosultak a felületre azonosítóval és jelszóval tudnak belépni. Az azonosító az adott
felhasználó e-mail címe lesz, jelszót pedig mindenki tetszése szerint állít be. A felhasználók email címét a BGYH Zrt. rögzíti a rendszerben, melyről az új előjegyzési rendszer automatikus
üzenetet küld a felhasználó regisztrált e-mail címére. Ebben az e-mailben egy hivatkozási link
található melyet megnyitva minden felhasználó saját magának állítja be jelszavát. Ezt
követően a rendszerbe be tud lépni és előjegyzéseket rögzíthet.
A program neve: „BGYH-regiszter”
A program rövid ismertetése:
A program segítségével a beutaló orvos előfoglalást végezhet az általa kiválasztott Komplex
Gyógyfürdő Ellátási Osztályra. Az előfoglalás során választani kell a fürdőben elérhető
turnusok közül, és ha a rendelni kívánt kezelési napok száma eltér a felajánlott értéktől, akkor
azt manuálisan pontosítani szükséges. Az előfoglalási felületen mindig látható lesz, hogy a
kiválasztott kezdőnaptól számítva mely napokra lesz érvényes az előfoglalás. Csak olyan
kezdőnap választható ahol a megjelölt turnus figyelembe vételével szabad ágy érhető el. A
beutalás során rögzíteni kell az előfoglalást a beteg adatainak megadásával (TAJ szám, név,
telefonszám, e-mail). A rendszerben megadott információkat a rendelőben az orvos ki tudja
nyomtatni, illetve a beteg e-mail címének megadása esetén a rendszer üzenetet is küld a
betegnek a lefoglalt kezelési napokról. Az egyes felhasználó által rögzített beutalások utólag
is visszakereshetőek a rendszerben a kereső funkció segítségével.
A visszaigazoló e-mailben a következő információkat olvashatja a beteg: előfoglalási adatok
(előfoglalási azonosító, fürdő, turnus), időpont (kezelés intervalluma, kezelés hossza) és beteg
adatok (TAJ szám, név, telefon, e-mail).
Az egyes részlegek teljes ágyszámáról gyógyfürdőnként lebontva a „Fürdők” menüpontban
tájékozódhatnak.
A „speciális dátumok” menüpont alatt láthatóak lesznek azok az időszakok, melyeken
munkanap változás történik (egyik hétköznap munkaszüneti nappá válik vagy egy szombati

nap munkanap). Ezeket a változásokat a rendszer minden alkalommal figyelembe veszi és
csak olyan napokra enged előfoglalást rögzíteni, amelyek munkanapnak számítanak.
A betegeknek a kúra megkezdése előtt minimum 3, maximum 5 nappal szakorvosi
vizsgálaton kell megjelenni a Komplex Gyógyfürdő Ellátási Osztályon, mellyel egy időben
kerül sor a kúra térítési díjának befizetésére. A térítési díj kifizetésével válik a kúra foglalttá.
Kérjük a tisztelt szakorvosokat, hogy a Komplex osztályokon történő kezelésre javasolt
betegeiket beutalóval lássák el és úgy küldjék az előjegyzett kúra előtti szakorvosi vizsgálatra
kiválasztott fürdőnkbe!
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