
	
	
 
 

Járóbeteg-ellátás és szociális tanácsadás gyógyszertámogatással, betegbiztosítással nem 
rendelkező személyek számára 

 

 

„Ausztriában él, nincs betegbiztosítása és egészségügyi ellátásra van szüksége?“ 

 
Amennyiben NEM rendelkezik betegbiztosítással, az AmberMed a következőket nyújtja az 
Ön számára: 

1. Járóbeteg-ellátás (általános orvosi ellátás) 
2. Gyógyszerek 
3. Szociális tanácsadás 

 
 
Általános orvosi rendelés kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján 
 

Hétfő 13:30 – 16:00 
Kedd 08:30 – 11:00 
Szerda 13:30 – 16:00 
Csütörtök 08:30 – 11:00 
Péntek zárva 

 
Amennyiben nincs jelen az Ön nyelvét beszélő tolmács, úgy a jobb kommunikációs és 
kezelési lehetőség biztosítása érdekében javasoljuk, hogy hozzon magával tolmácsot!  
 
 
Gyermekgyógyászat: Hétfőnként 10:00 – 11:00 óra között (kizárólag előzetes 
időpontegyeztetés alapján) 
 
 
Szakorvosi rendelés kizárólag előzetes időpontegyeztetéssel és az AmberMed vagy annak 
egyik partnerszervezete (pl. Caritas, Rotes Kreuz stb.) által kiállított általános orvosi 
beutalóval 

• szemészet 
• sebészet 
• bőrgyógyászat 
• nőgyógyászat és szülészet 
• fül-orr-gégészet 
• belgyógyászat (angiológia, diabetológia, hepatológia, kardiológia, reumatológia) 
• neurológia 
• ortopédia 
• pszichiátria 
• urológia 
• válságkezelés és pszichoszociális tehermentesítő beszélgetés 

(önkéntes pszichiátereink és megfelelő tolmácsaink kapacitásai alapján) 
• fizioterápia 
• diagnosztikai központba és laborba történő beutalás 



 
 
Gyógyszertámogatási lerakat nyitvatartási ideje 
 

Hétfő 14:00 – 17:00 
Kedd zárva 
Szerda 14:00 – 17:00 
Csütörtök 09:30 – 12:30 
Péntek zárva 

Gyógyszerkiadás kizárólag  

• a gyógyszertámogatási lerakat nyitvatartási idejében 
• az ügyeletes gyógyszerész által 
• legfeljebb egy havi adag biztosításával 
• érvényes orvosi vénnyel (kiállítástól számított egy hónapig) 

történik. 

Gyógyszerek hiányából adódó költségeket sajnos nem áll módunkban megtéríteni! 
 
 
Szociális tanácsadás kizárólag előzetes időpontegyeztetés alapján 

• lehetséges betegbiztosítással és/vagy megélhetés biztosításával kapcsolatos 
kérdések tisztázása 

• tájékoztatás a létszükségleti ellátásra irányuló ajánlatokról (étkezés, ruházkodás, 
szálláshelyek stb.) 

• információ tanácsadó helyekről, amelyek olyan témákra specializálódtak, mint 
kizsákmányolás, erőszak, gyermekjólét stb. 

• közvetítés más szervezetekhez és/vagy szociális támogatás igénybevételéhez 
• támogatás az anyagi problémák megoldásában orvosi kezelés során felmerült 

költségek részletfizetésének kérelmezése által 
• segítség a szükséges gyógyászati segédeszköz (szemüveg, kötszer stb.) 

költségmentes vagy költséghatékony beszerzésében 
• reális életperspektívák felmutatása 
• szociális válságkezelés 

Szükség esetén igénybe vehető tolmács, (15 év alatti gyermek KIVÉTELÉVEL) hozzátartozó 
vagy egyéb bizalmi személy segítsége. 
 
 
Die ungarische Übersetzung entstand im Rahmen der Lehrveranstaltung „Übersetzen 
Technik und Naturwissenschaften: Ungarisch“ am Zentrum für Translationswissenschaft 
unter Beteiligung folgender Studierender: Beáta Berberovics, Éva Fehérvári, Gréta 
Gombos, Dóra Samu, Debóra Sipos, Janka Szárnyasi und Blanka Szécsényi. 
 
	


