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Tájékoztató Ápolási osztályos felvételhez 

Az Ápolási Osztályra a felvétel történhet intézményünk aktív, illetve krónikus osztályairól 

áthelyezéssel, más fekvőbeteg intézményből, vagy közvetlenül a gondozott otthonából háziorvosi 

beutalóval.  

A beteg és a család igényeit, kéréseit, lehetőségeink szerint figyelembe vesszük. 

Osztályunkon kizárólag ápolási, gondozási feladatot igénylő pácienseket tudunk fogadni. Így nem 

áll módunkban segíteni, ha a felvételre várakozó betegünk lázas, fertőző betegségben szenved, a 

bőr minden rétegét érintő, vagy ettől súlyosabb akut vagy krónikus sebe van, aktív pszichiátriai 

ellátásra szorul, ha állapota aktív kórházi osztályon történő elhelyezését teszi szükségessé, ha 

hospice ellátást igényel, ha kábító fájdalomcsillapító, citosztatikum, gyógyszeres infúzió, vénás 

injekció adására van szüksége, vagyis állapota folyamatos orvosi ellátást igényel. 

Osztályunkon az orvos konzultációs jelleggel van jelen. 

Az ápolási osztály igénybevehetősége kétszer három hónap. 

A páciens felvételét kezdeményezheti 

1. a páciens  

2. a család, hozzátartozó, eltartó, gondnok 

3. a kezelőorvos 

4. a háziorvos 

Az osztályra történő felvétel menete 

Osztályunk előjegyzéses rendszerben működik, mely előjegyzés az Ápolási osztály vezetőjénél 

kérhető. 

1. Előjegyzéshez szükséges az „Előjegyzési/Felvételi kérelem pontos kitöltése. A kérelem 

osztályunkra történő megérkezésekor előjegyzésbe kerül a páciens. 

2. A páciens felvételéhez a háziorvos vagy a kezelőorvos által kitöltött 24 óránál nem régebbi 

„Orvosi igazolás és javaslat szükséges”. 

3. Felvételkor a pácienssel, illetve hozzátartozójával „Ellátási szerződést” kötünk. A szerződés 

megkötéséhez szükséges a beteg valamint a hozzátartozó személyi igazolványa, lakcím kártyája 

is! 
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Ellátási Szerződés kötéséhez és betegfelvételhez szükséges okmányok, dokumentumok 

az ápolást igénylő, valamint a kérelmező részéről (kérjük, hozza magával!) 

- Előjegyzési/ felvételi kérelem (intézeti formanyomtatvány) pontosan kitöltve 

- 24 óránál nem régebben kiállított Orvosi igazolás és javaslat/ beutaló (intézeti 

formanyomtatvány) pontosan, kizárólag orvos által kitöltve, aláírva, lepecsételve 

- Személyi igazolvány 

- Lakcímkártya 

- Társadalombiztosítási (TAJ) kártya 

- Az ápolást igénylő orvosi leletei, orvosi-, ápolási zárójelentései 

- Gondnokság esetén a gondnokságot, vagy ideiglenes gondnokságot igazoló bírósági végzés 

- Egyedi esetben a leendő ápolt eltartására vonatkozó szerződés, megállapodás 

- Gondozottaink (pácienseink) higiénés szükségleteihez (mosdatás, ágyban fürdetés, zuhanyzás, 

hajápolás, stb.) az alábbi termékek javasoltak egyéni használatra: 

- 2 db különböző színű szivacs, 

- 2 db különböző színű törölköző, 

- tusfürdő, 

- hajsampon, 

- férfiaknak borotválkozási eszközök (borotvahab, borotva), 

- fekvő és pelenkás beteg ellátása esetén bőrvédő termékek behozatala szükséges, 

- nedves törlőkendő, 

- evőeszközök (evőkanál, kiskanál, evővilla, nem szúró evőkés, nem törékeny pohár). 

Kérjük, hogy a személyes ruházat, használati tárgyak jól azonosíthatóan legyenek megjelölve. 

Amennyiben a páciens a saját ruhaneműjét, ill. törölközőjét stb. használja, annak tisztán tartásáról 

a hozzátartozó köteles gondoskodni. 

Nagyobb pénzösszegek, értéktárgyak, a kórházi ápoláshoz nem szükséges okmányok behozatalát 

kérjük, mellőzzék. 

A felvételre érkező páciens magával hozhatja azt a gyógyászati segédeszközt, melyet otthonában 

használ, illetve a szabadidő eltöltéséhez kézimunkát, olvasnivalót. 

Az intézményi alaplistán nem szereplő gyógyszereket azonos hatóanyag-tartalmú készítményekkel 

tudjuk biztosítani. Amennyiben a páciens ragaszkodik az otthonában szedett, megszokott 

gyógyszeréhez kérjük, annak behozatalát. 

Gondozottaink (pácienseink) egészségének érdekében kérjük, részükre kizárólag olyan élelmiszert 

hozzanak be, melyet előzőleg az osztályon dolgozó szakápolókkal egyeztettek. 

Együttműködésüket és segítségüket előre is köszönjük! 


