TÁJÉKOZTATÓ
A KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY EMELT SZINTŰ RÉSZLEG
SZOLGÁLTATÁSAINAK TARTALMÁRÓL ÉS AZ IGÉNYBEVÉTEL
FELTÉTELEIRŐL

1./ A KRÓNIKUS EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK HELYE
A Kórház közfinanszírozott tevékenységét kiegészítve, illetve a szabad kapacitása terhére a
krónikus belgyógyászati fekvőbeteg-ellátási tevékenysége keretében kiegészítő térítéses
szolgáltatást nyújt az ún. emelt szintű részlegein. Az úgynevezett emelt szintű részlegek a
Krónikus Belgyógyászati Osztályon belül működnek a Károlyi Kórház főépületének
földszintjén, első, illetve második emeletén. Ezen részlegeken emelt szintű szolgáltatás
igénybevétele kizárólag a beteg/hozzátartozó kezdeményezésére történik. Amennyiben a
beteg / hozzátartozó az emelt szintű szolgáltatást nem igényli, a területi ellátási kötelezettség
alapján elhelyezése a Krónikus Belgyógyászati Osztályán történik, a rendelkezésre álló
szabad ágyak, illetve az osztályos előjegyzés függvényében.
2./ A KRÓNIKUS EMELT SZINTŰ SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI TARTALMA
A térítés ellenében igénybe vehető ellátások az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben
meghatározottakon felül nyújtott szolgáltatások, és az alábbiakat foglalják magukban:
•

•

Az ápoláshoz, sebellátáshoz többletköltséget okozó anyagokat, eszközöket vesznek
igénybe,
o az inkontinens betegek számára prémium minőségű pelenka biztosítása (pl.
légáteresztő pelenka),
o a sebellátáshoz speciális kötszerek használata.
Minden beteg számára heti egy alkalommal gyógytornász, illetve gyógymasszőr
biztosítása.

•

Egyéni igény szerinti étkezés biztosítása: a páciensek, a kezelőorvos utasításainak
figyelembevételével a Kórház étlapjáról választhatnak menüt. A betegek kérésére
folyamatos dietetikusi konzultáció biztosítása.

•

Szociális jellegű szolgáltatások: igény szerint a betegek szociális körülményeinek
felmérése, a későbbi szociális otthoni elhelyezés érdekében előgondozás, a beutalással
kapcsolatos ügyintézés, a betegek csekkjeinek befizetése, postai szolgáltatások intézése.
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•

Pénzbeli - és természetbeni ellátások intézése a beteg igénye szerint.

•

Egyéb szolgáltatások biztosítása: az osztályos ápolói létszámon felül az ápolási
tevékenységbe a társosztályokról szakértők bevonása.

•

Csoportfoglalkozások, zenehallgatás, kézművesség.

•

Szín- és fényterápiás lehetőség.

•

Kiegészítő szolgáltatások igénybe vételének szervezése.

•

Felkészítés az otthoni életmódra, önellátásra, gondozásra a családtagok bevonásával.

•

Könyvek, folyóiratok folyamatos biztosítása.

3./ TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A Kórház krónikus belgyógyászati fekvőbeteg területi ellátási kötelezettsége Budapest, IV.
kerület, Mogyoród, Csömör, Pomáz, Budakalász, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa,
Nagytarcsa, Pécel, Tápiószecső, Szada, lakosaira terjed ki.

4./ TERÜLETI BETEGEK FELVÉTELE
Figyelemmel a Kórház közfinanszírozási szerződéses kötelezettségeire, a területi ellátási
körbe tartozó betegek az emelt szintű szolgáltatásra való igényük esetén az előjegyzési
sorrend alapján, választásuk szerint a rendelkezésre álló szabad ágyak függvényében
nyernek elhelyezést a Károlyi Kórház egységeiben egységes mértékű, napi 3.000, 4.000,vagy 5.000,- Ft összegű díjfizetés ellenében.

5./ TERÜLETEN KÍVÜLI BETEGEK FELVÉTELE
A területen kívülről érkező betegek az emelt szintű szolgáltatást – a Kórház szabad kapacitása
terhére - kizárólag a Károlyi Kórház emelt szintű egységeiben vehetik igénybe, szintén az
előjegyzési sorrend alapján, a rendelkezésre álló szabad ágyak függvényében, a 6.
pontban meghatározott díjfizetés ellenében.
6./ TÉRÍTÉSI DÍJAK
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6.1./ A Krónikus Belgyógyászati Osztály emelt szintű részlegeinek szolgáltatásait az
osztályos felvétel napjától számítottan kiegészítő térítési díjfizetés ellenében, illetve
egyszeri szerződéskötési díj megfizetésével lehet igénybe venni.
6.2./ Az egyszeri szerződéskötési díj összege nettó 7.874Ft + 27 % ÁFA, vagyis bruttó
10.000,- Ft,
6.3./ Magasabb komfortfokozatú ellátás
Az első három hónapban 3.000,-Ft / nap összegű térítési díjfizetés ellenében igénybe
vehető krónikus ellátást a Kórház magasabb komfort fokozatú, felújított környezetben
nyújtja. Az egyéni étkezés biztosításának körében a beteg - a kezelőorvos utasításainak
figyelembevételével - a Kórház étlapjáról az ebéd vonatkozásában választhat menüt.
6.4./ Kiemelt komfortfokozatú ellátások
6.4.1./ Az első három hónapban 4.000,-Ft / nap összegű térítési díjfizetés ellenében igénybe
vehető krónikus ellátást a Kórház, kiemelt komfortfokozatú környezetben nyújtja.
Kifejezetten az emelt szintű betegellátási és ápolási tevékenységre átalakított kabinetek önálló
WC-helyiségekkel és különálló zuhanyzókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az itt
elhelyezett krónikus betegek nagyobb kényelmű, önálló fürdését, vagy fürdetését.
Az egyéni étkezés biztosításának körében a beteg - a kezelőorvos utasításainak
figyelembevételével - a Kórház étlapjáról minden étkezés vonatkozásában választhat menüt.
6.4.2./ Az első három hónapban 5.000,-Ft / nap összegű térítési díjfizetés ellenében igénybe
vehető krónikus ellátást a Kórház nyújtja. Az igényesen felújított, 4 db kétágyas szobából
álló kabinet kifejezetten az emelt szintű betegellátási és ápolási tevékenységre tekintettel
került kialakításra. A kétágyas szobákhoz önálló WC-helyiség, illetve zuhanyzó tartozik,
amely lehetővé teszi az itt elhelyezett krónikus ellátást igénylő betegek nagyobb kényelmű,
önálló fürdését, vagy fürdetését. Az apartman-egységhez közös társalgó helyiség tartozik,
minden szobában televízió található, illetve a WIFI hozzáférés biztosított.
Az egyéni étkezés biztosításának körében a beteg - a kezelőorvos utasításainak
figyelembevételével - a Kórház étlapjáról minden étkezés vonatkozásában választhat menüt.
6.5./ A szerződéses időtartam, szerződés-hosszabbítás
6.5.1./ Az emelt szintű részlegen a szerződés időtartama három hónap, amely a szerződéskötő
személy kérelmére 3 havonta meghosszabbítható. Az emelt szintű részlegen legfeljebb egy
éves össz-időtartamra szólóan köthető-hosszabbítható szerződés.
6.5.2./ Az emelt szintű részlegen a szerződés időtartama alatt az első három hónapban
fizetendő napi térítései díjak: 3.000,-, Ft, 4.000, - Ft, illetve 5.000,- Ft.
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6.5.3./ A szerződéskötő általi kezdeményezésére a szolgáltatási szerződések első – további
három hónapra szóló - módosítása esetén, vagyis a negyedik hónaptól kezdődően a térítési
díjak egységesen napi 1.000,- Ft összeggel emelkednek.
6.5.4./ A szerződéskötő általi kezdeményezésre a szolgáltatási szerződés második,
legfeljebb további hat hónapra - két alkalommal, alkalmanként 3 hónapra - szóló
meghosszabbítása esetén a térítési díjak egységesen további 1.500,- Ft összeggel
emelkednek.
Szerződés/
hosszabbítás
időtartam

Magasabb
komfortfokozat

Kiemelt
komfortfokozat I.

Kiemelt
komfortfokozat II.

1-3. hónap

3.000,- Ft/nap

4.000,- Ft/nap

5.000,- Ft/nap

4-6. hónap

4.000,- Ft/nap

5.000,- Ft/nap

6.000,- Ft/nap

7-12. hónap

5.500,- Ft/nap

6.500 Ft/nap

7.500,- Ft/nap

7./ AZ EMELT SZINTŰ RÉSZLEGRE TÖRTÉNŐ FELVÉTEL RENDJE
7.1./ A betegek felvétele az emelt szintű részlegre az alábbi prioritások figyelembe vételével
történik:
•
•
•

a Kórházban fekvő, illetve a területi ellátási kötelezettségünk körébe tartozó
betegek,
nem a Kórházban fekvő, de a Kórház területi ellátási kötelezettségi körébe
tartozó betegek,
területen kívüli betegek.

7.2./ A betegek felvétele az Osztályra minden esetben osztályvezetői kompetencia, amely
átruházható.
8./ MILYEN ESETBEN KÉRHETIK A BETEGEK FELVÉTELÜKET AZ EMELT
SZINTŰ ELLÁTÁST NYÚJTÓ OSZTÁLYRA, ILLETVE MIKOR AJÁNLHATÓ FEL
A BENTFEKVŐ BETEGEKNEK AZ EMELT SZINTŰ RÉSZLEGEN TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉS LEHETŐSÉGE?
a) akkor, ha a beteg ellátása otthonában nem valósítható meg, és saját maga vagy törvényes
képviselője kéri felvételét,
b) ha a beteg állapota krónikus fekvőbeteg osztályon történő elhelyezést igényel és az
emelt szintű ellátást saját maga vagy törvényes képviselője kéri.
9./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGKÖTÉSE
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9.1./ A Szolgáltatási Szerződés megkötése a térítési díj beszedésével megbízott kórházi
dolgozó közreműködésével az erre rendszeresített és a Kórház honlapján elérhető szerződésmintával történik.
9.2./ A szerződéskötés alkalmával a szerződéskötőnek igazolást szükséges bemutatni a
beteg szociális intézményi felvételi kérelméről. A szolgáltatási szerződés
meghosszabbítása kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a szociális intézményi
kérelem befogadását a szerződéskötő igazolja.
10./ GERIÁTRIAI BIZOTTSÁG
A beteg / hozzátartozó/ törvényes képviselő kérelmet terjeszthet be a Geriátriai Bizottsághoz a
térítési díj mérséklése céljából. A kérelem a leghamarabb a mérsékléssel érintett időpontot
megelőző 30 nappal, de legkésőbb 15 nappal korábban nyújtható be a Kórház székhelyén
található Ápolási Igazgatóságon.
A kérelem tartalmaznia kell:
• a beteg jövedelemigazolását,
• a beteggel egy lakásban élők jövedelemigazolását,
• a lakással kapcsolatos rendszeres kiadások igazolását.
11./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1./ A kórházi dolgozók és hozzátartozóik is a fentiekben meghatározott, teljes összegű
térítési díjakat kötelesek megfizetni
11.2./ Az emelt szintű részlegek térítési díjainak befizetése készpénzzel történő fizetés útján
teljesítendő. A készpénzbefizetés és a szerződéskötés rendjére külön belső eljárásrend kerül
kialakításra.
11.3./ Bármely térítéses részlegről történő távozás, majd az azt követően bármely térítéses
részlegre történő egy éven belüli ismételt felvétel idejét a térítési díj meghatározásánál egybe
kell számítani. Jelen pontban meghatározottak szerint az egy éven belüli összeszámítási
szabály alkalmazása során az Ápolási Osztályon – mint térítéses részlegen – történt
elhelyezést is figyelembe kell venni. A jelen pontban rögzítettek alapján történő
összeszámítás alapján az egy éven belül történő újabb szerződéskötések esetén
szerződéskötési díj(ak) ismételten nem szedhető(ek).
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