Felvételi / hosszabbítási / megszüntetési * kérelem
Felvételre váró (ellátandó) adatai:
Név:_________________________________ Szül. hely:____________________________
Születési név:_________________________ Szül. id : __ __ __ __ év, __ __hó, __ __ nap.
Anyja neve:___________________________ TAJ szám: __ __ __ - __ __ __ - __ __ __
Szem.ig.szám:_________________________
Lakcím: __ __ __ __ __________________________________________________________
Felvételt kér (hozzátartozó) adatai:
Név:_________________________________ Szül. hely:____________________________
Szem.ig.szám:_________________________ Szül. id : __ __ __ __ év, __ __hó, __ __ nap.
Anyja neve:___________________________ Elérhet ség: __________________________
Rokoni fokozat:________________________
Lakcím: __ __ __ __ __________________________________________________________
Kérem a hozzátartozóm felvételét / ápolási idejének * meghosszabbítását!
Hotelszolgáltatás, normál elhelyezéssel
Hotelszolgáltatás, többletszolgáltatás normál kórtermi elhelyezéssel
Hotelszolgáltatás, teljes térítési díjjal
(szolgáltatások értelmezése a hátoldalon)
Kérem az ellátási megállapodás megszüntetését! *
Indoklás:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Az Ápolási Osztály igénybevehet ségére (ellátás id tartama, alkalmazott térítési díj),
felvételének rendjére, az osztály tevékenységére tájékoztatást megkaptam.
Hozzátartozóm felvételét követ en az Ellátási Megállapodás megkötését és az
ellátásának megfelel térítési díj megfizetését vállalom.

Vásárosnamény, __ __ __ __ év, __ __ hó, __ __ nap.
______________________

______________________

Ellátott

Hozzátartozó

Hotelszolgáltatás fekv beteg ellátás keretében
1. Hotelszolgáltatás, normál elhelyezéssel:
o 2-4 ágyas betegszobai elhelyezés, igényeknek és lehet ségeknek megfelel en.
o Ápolási hotelszolgáltatás (szállás, ágynem , mosatás, takarítás, közm költségek)
otthonosan berendezett szobákban,
o Ápolási szolgáltatások (24 órás ápolási felügyelet, beteg állapotának megfelel ,
egyénre szabott alap- és szakápolási szolgáltatások),
o Sürg sségi betegellátás állapotrosszabbodás esetén,
o Rendszeres, heti egyszeri szakorvosi vizit (orvosi vizsgálat),
o Teljes kör kórházi háttér,
o Étkezés (napi háromszori f étkezés és egyszeri kisétkezés), orvos által elrendelt diéta,
o Ápolási szolgáltatáshoz kapcsolódó, gyógykezeléshez szükséges gyógyszerek,
o Ápolási szolgáltatáshoz kapcsolódó, gyógykezeléshez szükséges gyógyászati
segédeszközök,
o Értékmeg rzés (széfhasználati) lehet ség,
o Nem diétás étkezés esetén A és B menü választási lehet ség.
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 (id sotthoni elhelyezés) intézéséhez, kórházi
szociális munkás bevonásával,
o hozzátartozók oktatása, tanítása az otthoni betegápolásra,
o saját eszközök, berendezések behozatala (kábeltv elérhet ség, minden
szobában),
o Közvetlen, küls , bejöv telefonos elérhet ség biztosítása (vezeték nélküli
telefonkészülék).
Érvényes beutalási rend és területi ellátási kötelezettség szerint.
Érvényes térítési díjakat a Díjfizetési Szabályzat (E 4-01/ 07) és mellékletei tartalmazzák.
3. Hotelszolgáltatás, teljes térítési díjjal:
Érvényes beutalási rendt l és területi ellátási kötelezettségen kívüli területr l vagy rendkívüli
elhelyezés, ill. E. Alap által támogatott ágy hiánya esetén.
Érvényes térítési díjakat a Díjfizetési Szabályzat (E 4-01/ 07) és mellékletei tartalmazzák.

