FGYB 7-09/00-02

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A HOTELSZOBA
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

Változat: 1
Hatályba lépés:
2013. 04. 01.

A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYLŐ / KISKORÚ ESETÉN A GONDVISELŐ ADATAI:
Név:……………………………………………….. Születési név:…………………………………………….....…
Születési hely:……………………………………..

Születési idő:…………………………………………….…….

Anyja neve:…………………………………..……

TAJ:………………………………………………………........

Rokonsági fok/hozzátartozói státus:……………………………………………………………………………………
Állandó lakás:………………………………………………………………………………………………………......
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………………….......
Telefonszám:……………………………………..

E-mail/fax:……………………………………………….……

A Hotelszolgáltatást az alábbi területen kívánom igénybe venni:

 Szülészet-Nőgyógyászati osztály
 Rehabilitációs Központ

 Gyermekosztály
 Ápolási osztály

Igénybevétel kezdete:…………………………………
Igényelt ellátási forma:

*

 Szülészet-nőgyógyászati osztály hotelszolgáltatás
 Gyermekosztály hotelszolgáltatás*
 Rehabilitációs Központ egyágyas kórtermi elhelyezéssel*
 Rehabilitációs Központ kétágyas kórtermének egyedüli igénybevételével*
 Rehab. Közp. kétágyas kórtermének nem egyedüli igénybevételével*
 Ápolási osztály hotelszolgáltatás normál elhelyezéssel
 Ápolási osztály többletszolgáltatás normál kórtermi elhelyezéssel

Térítési díja:

7.000.- Ft/éjszaka
5.000.- Ft/éjszaka
2.000.- Ft/éjszaka
2.000.- Ft/éjszaka
1.000.- Ft/éjszaka
600.- Ft/éjszaka
1.200.- Ft/éjszaka

Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást igénylő térítési díjat a kórházból való távozáskor kifizetem.

Fehérgyarmat, 20. ………………………………………..
…………………………………………………..
nyilatkozó/nyilatkozatot benyújtó személy aláírása
*

jelzésű terület értelmezése a hátoldalon található

Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdő
4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1 Tel: 44/511-111, 4800 Vásárosnamény, Ady E. u. 5. Tel.: 45/570-770
4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1/a. Tel.: 42/281-711
FGYB 7-09_00-02_v1-13 Szándéknyilatkozat hotelszoba igénybevételéhez

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A HOTELSZOBA
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

FGYB 7-09/00-02
Változat: 1
Hatályba lépés:
2013. 04. 01.

Hotelszolgáltatás fekvőbeteg ellátás keretében:
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály:
A kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán 3 térítéses hotel-kórterem található.
A szoba felszereltsége: ágy, szekrény, pólyázó asztal, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, televízió, egyedileg állítható légkondicionáló a
nőgyógyászati részlegen, telefon a szülészeti részlegen, számítógép internet hozzáféréssel, a látogatók részére egyszer használatos köpeny és
cipővédő. Külön fürdőszoba.
Szolgáltatásaink: szülésznő, védőnő, dietetikus nővér, újszülöttes nővér, szociális munkás, pszichológus. A szülészeti részleg 24 órás
rooming-in rendszerben működik.
Gyermekosztály:
A Gyermekosztályon 1 kényelmes, világos, jól felszerelt hotel-kórterem áll rendelkezésünkre, melyhez saját fürdőszoba is tartozik. A
szobában 1 gyermek és 1 hozzátartozó elhelyezésére van lehetőség, de látogatókat a látogatási rend betartása mellett minden nap lehet
fogadni.
A szoba felszereltsége: ágy a gyermek részére, ágy a szülő részére, szekrény, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, televízió, gyermekfürdetőszekrény.
A fürdőszoba felszereltsége: zuhanyzó, WC, WC papír, mosdókagyló, kézfertőtlenítő, tükör.
Szolgáltatásaink: védőnő, dietetikus, szociális munkás, mentálhigiénés szakember
Rehabilitációs Központ:
A Rehabilitációs Központban 1 egyágyas és 1 kétágyas kényelmes, világos, jól felszerelt hotel-kórterem áll rendelkezésre, melyhez saját
fürdőszoba is tartozik. A látogatókat a látogatási rend betartása mellett minden nap lehet fogadni.
Az egyágyas szoba felszereltsége: ágy, szekrény, asztal, szék, hűtőszekrény, televízió, telefon, internet hozzáférési lehetőség.
A kétágyas szoba felszereltsége: ágy, szekrény, asztal, székek, hűtőszekrény, televízió, telefon, internet hozzáférési lehetőség,
légkondicionáló berendezés.
A fürdőszoba felszereltsége: zuhanyzó, WC, WC papír, mosdókagyló, tükör.
Szolgáltatásaink: dietetikus, szociális munkás, mentálhigiénés szakember, pszichológus, logopédus, gyógytornász, gyógymasszőr,
ergoterapeuta,
Ápolási Osztály:
1. Hotelszolgáltatás, normál elhelyezéssel:
o 2-4 ágyas betegszobai elhelyezés, igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.
o Ápolási hotelszolgáltatás (szállás, ágynemű, mosatás, takarítás, közműköltségek) otthonosan berendezett szobákban,
o Ápolási szolgáltatások (24 órás ápolási felügyelet, beteg állapotának megfelelő, egyénre szabott alap- és szakápolási
szolgáltatások),
o Sürgősségi betegellátás állapotrosszabbodás esetén,
o Rendszeres, heti egyszeri szakorvosi vizit (orvosi vizsgálat),
o Teljes körű kórházi háttér,
o Étkezés (napi háromszori főétkezés és egyszeri kisétkezés), orvos által elrendelt diéta,
o Ápolási szolgáltatáshoz kapcsolódó, gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek,
o Ápolási szolgáltatáshoz kapcsolódó, gyógykezeléshez szükséges gyógyászati segédeszközök,
o Értékmegőrzés (széfhasználati) lehetőség,
o Nem diétás étkezés esetén A és B menü választási lehetőség.
2. Hotelszolgáltatás, többletszolgáltatás normál kórtermi elhelyezéssel (az 1. pontban megfogalmazottakon felül, nyújtott kényelmi
szolgáltatások):
o Barátságos, otthonosan berendezett szobák,
o Kombinált antidekubitusz matraccal felszerelt betegágy,
o Igény szerint fizioterápiás (TENS készülék, gépi és kézi masszázs, Bioptron lámpa) és rehabilitációs (gyógytorna, logopédia)
szolgáltatások,
o Igény szerint egyéb kényelmi szolgáltatások:
o rekreációs foglalkozások (pl. kézimunkázás), esetenként kulturális programok,
o diétás tanácsadás,
o pszichés gondozás (lelkész, pszichológus),
o segítségnyújtás a szociális ügyek (idősotthoni elhelyezés) intézéséhez, kórházi szociális munkás bevonásával,
o hozzátartozók oktatása, tanítása az otthoni betegápolásra,
o saját eszközök, berendezések behozatala (kábeltv elérhetőség, minden szobában),
o Közvetlen, külső, bejövő telefonos elérhetőség biztosítása (vezeték nélküli telefonkészülék).
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