
 Felvétel az osztályra 
 

Az Ápolási Osztályra a felvétel történhet intézményünk aktív, illetve krónikus osztályairól 
áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből, vagy közvetlenül a beteg otthonából háziorvosi 
beutalóval. A felvételi eljárás során intézményünk klinikai osztályán fekvő betegek előnyt 
élveznek. 
 
Minden alkalommal figyelembe vesszük a család igényeit, kéréseit, kérjük, osszák meg ezeket 
velünk.  
 
Osztályunkon kizárólag ápolási, gondozási feladatot igénylő betegeket tudunk fogadni, így 
nem áll módunkban segíteni, pl. ha a felvételre várakozó betegünk lázas, fertőző betegségben 
szenved, súlyos acut vagy krónikus sebe van, aktív pszichiátriai betegségben szenved, ha 
állapota aktív kórházi osztályon történő elhelyezését teszi szükségessé, ha hospice ellátást 
igényel, ha kábító fájdalomcsillapító, és citosztatikum adására van szüksége, vagyis állapota 
folyamatos orvosi ellátást igényel.  

Az ápolási osztály igénybevehetősége kétszer három hónap, illetve 6 havonta hosszabbítható. 

 

A beteg felvételét kezdeményezheti: 

1. a beteg  
2. a család, hozzátartozó, eltartó, gondnok 
3. a kezelőorvos  
4. a háziorvos  

 

A beteg felvételének menete: 

Osztályunk előjegyzéses rendszerben működik, mely előjegyzés az Ápolási Osztály 
vezetőjénél kérhető. 

1. Előjegyzéshez szükséges az Előjegyzési/Felvételi kérelem pontos kitöltése és eljuttatása 
osztályunkra. A kérelem a letölthető dokumentumokban megtalálható. A kérelem 
osztályunkra történő megérkezésekor előjegyzésbe kerül a beteg. 

2.A beteg otthonából történő felvételhez a háziorvos által kitöltött Orvosi igazolás és 
javaslatot kell megküldeni az osztályra. Az Orvosi igazolás és javaslat a letölthető 
dokumentumokban megtalálható. 

3. Felvételkor a beteggel, illetve hozzátartozójával „Ellátási szerződést” kötünk. A szerződés 
megkötéséhez szükséges a beteg és a hozzátartozó személyi igazolványa, lakcím kártyája is. 

Fenti két nyomtatvány (Előjegyzési/Felvételi kérelem és Orvosi igazolás és javaslatot) 
megérkezése után felvesszük a kapcsolatot a beteggel, hozzátartozóval, kezelőorvossal illetve 
háziorvossal és a felvétel napját pontosítjuk. 



A beteg felvételéhez szükséges: 

1. - személyi igazolvány 
    - TAJ kártya 
    - kórházi zárójelentés vagy házi orvosi beutaló 
    - előző zárójelentések, vagy összefoglaló orvosi vélemény 
    - szedett gyógyszerek 

2. A betegeink higiénés szükségleteihez (mosdatás, ágyban fürdetés, zuhanyzás, hajápolás 
stb.) az alábbi kozmetikai, higiéniai termékek szükségesek: 
 

• 2-2 db különböző színű szivacs. 
• tusfürdő, 
• hajsampon  
• testápoló 
• hintőpor 
• szalvéta vagy papírkéztörlő étkezésekhez 
• férfiaknak borotválkozási eszközei: borotvahab, eldobható egyszer használatos 

borotva és arcszesz 
• fekvő és pelenkás beteg ellátása esetén bőrvédő krém  
• két színű törölközők 
• nedves törlőkendő 
• WC papír 
• evőeszközök (evőkanál, kiskanál, evővilla, nem szúró evőkés, nem törékeny pohár) 
 
 

Kérjük, hogy a beteg személyes ruházata, használati tárgyai jól azonosíthatóan legyenek 
megjelölve. Amennyiben a beteg a saját ruhaneműjét, ill. törölközőjét stb. használja, annak 
tisztán tartásáról a Hozzátartozó köteles gondoskodni. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a nagyobb pénzösszegekért, értéktárgyakért, kórházi ápoláshoz 
nem szükséges okmányokért felelősséget az osztály dolgozói nem tudnak vállalni, ezek 
behozatalát mellőzzék.  
 
Az Osztályos felvétel első napjára szükséges gyógyszereit a beteg hozza magával, hogy a 
felvétel napján is biztosítani tudjuk a folyamatosságot. A felvételre érkező beteg magával 
hozhatja azt a gyógyászati segédeszközt, melyet otthonában használ, illetve a szabadidő 
eltöltéséhez kézimunkát, olvasnivalót. 
 
Csak olyan élelmiszert, italféleséget hozzanak be, melyet előzőleg az osztályon dolgozó 
szakápolókkal egyeztettek. 
 


