B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Szikszói Tagkórház
EGYÉNI ÁPOLÁSI SZERZŐDÉS
(Krónikus Osztályra)
Amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház (székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76., törzskönyvi szám: 837501,
adószáma: 15837501-2-05, KSH számjele:15837501-8610-312-05) képviseli: a Főigazgató
által átruházott hatáskörben: ……………………………………………………………………..
Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető), mint térítéses emelt szintű ápolási
szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény (a továbbiakban: Kórház),
Másrészről a Kórházba ápoltként felvett:
Név:
Leánykori név:
Anyja neve:
Lakcím:

Szül. hely, idő:
TAJ szám:
Szem. ig. szám:
adóazonosító jel:

mint ápolt, (a továbbiakban: Ápolt)
Legközelebbi hozzátartozó neve:
Szül. hely, idő:
Lakcím:
Telefon:
Munkahely:

Anyja neve:
Szem. ig. szám:
E-mail:

Mint az ellátást igénybe vevő között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

A 43/1999. (III.3) Korm. rendelet alapján a NEAK évente 180 nap krónikus ellátási napot
térít teljes összegben a kórház részére. A 181. naptól az ellátás ápolási ellátásnak
minősül, ezért az ellátást igénybe vevő további ápolási ellátására csak a Krónikus
Belgyógyászati Osztályra vonatkozó szabályok alapján tarthat igényt, azaz
20….……………..……napjától 20....…………..…………napjáig ápolási szolgáltatást
vesz igénybe a Krónikus Belgyógyászati Osztályon, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház II. Rákóczi Ferenc
Tagkórházában helyezkedik el. A szerződés tárgyát képező szolgáltatás határozott ideig,
de legfeljebb 6 hónapra nyújtható.

2.

Az Ápolt/Hozzátartozó vállalja, hogy az ápolási szolgáltatásért az osztályra történő
felvételét követő hetedik hónap első napjától 2.800,- Ft/nap díjat fizet (800,-Ft /nap alap
ápolási díj és 2.000,- Ft/nap egyéb szolgáltatási díj).

3.

A Kórház kötelezettséget vállal arra, hogy az Ápoltat a 181. naptól a Krónikus
Belgyógyászati Osztályon elhelyezi, gondoskodik ápolási ellátásáról.

4.

Az egyéb szolgáltatási díj ellenében a beteg részére nyújtott szolgáltatások:
 2-3 ágyas szobákban történő elhelyezés
 Szociális munkás általi segítségnyújtás
 Vallás szabad gyakorlásának elősegítése lelkész bevonásával
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Lelki gondozás mentálhigiénikus szakember segítségével
Szociális tanácsadás
Gyógytorna, gyógymasszázs
Dietetikus által nyújtott táplálkozási- és életmódra vonatkozó tanácsadás

5.

A szerződés a kikötött idő előtt megszűnik, ha a szolgáltatást igénybe vevő aktív
osztályra kerül, vagy az Ápolt elhalálozik. A Kórház a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani, amennyiben az Ápolt vagy hozzátartozója magatartása sérti az
osztályon gondozottak nyugalmát, illetve amennyiben súlyosan megsérti az osztály
rendjét, vagy az elvárt magatartási szabályokat megszegi, így különösen megszegi az
alkoholfogyasztásra vagy a dohányzásra vonatkozó tilalmat, az Ápoltakkal és
személyzettel szemben, azok emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít, vagy életüket,
testi épségüket veszélyezteti, a Kórház vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan
vagyontárgyait veszélyezteti, stb.

6.

Felek a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel bármikor indokolás nélkül írásban
felmondhatják. A szerződés jelen pont szerinti felmondása esetén a befizető az ellátási
díjat az ápolási idő utolsó napjáig köteles befizetni.

7.

Elhalálozás esetén az igénybe nem vett és befizetett napokra járó ápolási díjat a Kórház 5
munkanapon belül a befizetőnek visszafizeti. Amennyiben a térítési díjat az elhunyt
Ápolt, mint szolgáltatást igénybe vevő fizette meg, úgy a visszafizetés a jogerős
hagyatékátadó végzés szerinti örökös részére történik.

8.

A szerződés hatályba lépésének a napja az ápolt osztályon történő elhelyezésének a
napja. A szerződés aláírását követően, annak hatályba lépését megelőzően bármely felet
megilleti a szerződéstől való, minden következmény és indoklás nélküli elállás joga..

9.

Amennyiben a Kórház a szerződést az Ápolt szerződésszegő magatartásával összefüggő
okból a határozott idő eltelte előtt felmondja, a megfizetett ápolási díjból a felmondást
követő három nap kivételével az igénybe nem vett ellátásra eső ápolási díjat 5
munkanapon belül a befizetőnek visszafizeti.

10. A Kórház az Ápolt értéktárgyaiért, értékpapírokért, készpénzért csak abban az esetben
vállal felelősséget, ha azokat a Kórház Házipénztára tételes leltár szerint megőrzésre
átvetette. Az Ápolt halála esetén a Kórház Házipénztárában elhelyezett vagyontárgyak,
illetve pénzösszegek felvételére kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzés szerinti
örököse jogosult.
11. A térítési díjat a Kórház pénztárába vagy az Krónikus Belgyógyászati Osztály által
kiállított befizetési csekken kell teljesíteni vagy a telephelyi befizető helyen készpénzben,
bevételi pénztárbizonylat ellenében közvetlenül a felvétel napján, folyamatos ápolás
esetén minden hónap 5. napjáig előre, illetve a szerződés meghosszabbításával
egyidejűleg kell befizetni. A befizetés elmulasztása első esetben 20 %-os kamatfizetési
kötelezettséggel jár, második esetben a kórház 8 napos határidővel jogosult egyoldalú
nyilatkozattal a szerződést felmondani és a térítési díj behajtásáról intézkedni.
12. A behajtási eljárástól függetlenül a Kórház 8 napos határidő eredménytelen elteltét
követő napon a hozzátartozó, illetve az Ápolt költségén az Ápoltat a szerződésben
feltüntetett lakcímre szállíttatja a 13. pontban foglaltak szerint.
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13. A szerződés megszűnése esetén visszajáró összeget az igénybe vett ápolási napok ellátó
osztálytól származó igazolásával a Kórház székhelyén lévő pénztárban lehet felvenni,
vagy a Kórház az előre megadott címre visszautalja. (visszautalás esetén az alábbi címre
kérem a visszajáró összeget küldeni.
Név:

…………………………………………………………………………..……….

Cím:

………………………………….……………………………………………..…

14. A szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén, az ápolási szolgáltatás idejének
lejáratakor, az Ápolt, illetőleg hozzátartozója értesítését követően a kórház a felvételkor
megadott, ill. a szolgáltatást igénybe vevő vagy gondozója által megadott címre bocsátja
el a gondozottat. A Kórház jogosult a szerződés megszűnésének napján otthonába
bocsájtani az Ápoltat, akként, hogy Őt a felvételkor a Hozzátartozó által megjelölt címre
szállíttatja. A címre megérkezés pillanatától – függetlenül az ott lévő lakásegységbe való
belépés vagy be nem lépés tényétől a következő felelősségi viszony lép életbe.
Amennyiben a szerződés megszűnésének napján az Ápolt további elhelyezése nem
megoldott, a Kórház az Ápolt vagy a Hozzátartozó költségén az Ápoltat a szerződésben
feltüntetett hozzátartozó lakcímére szállíttatja. Az Ápolt Hozzátartozója köteles ez
esetben az Ápolt felügyeletéről, ellátásáról, elhelyezéséről, gondoskodni, a szerződés
megszűnését követően a Kórházat kizárólag a kiszállítás fentiek szerinti feladata terheli
és az Ápolt elhelyezéséért valamint további sorsáért minden felelősség a
Hozzátartozót terhel. Amennyiben a hozzátartozó az Ápoltat otthonába nem tudja
fogadni, akkor az Ápolt visszaszállításra kerül az osztályra. Ebben az esetben azonban az
osztály gyámügyi bejelentést tesz, és az első hozzátartozói látogatás alkalmával az
Ápoltat otthonába bocsátja. Felek rögzítik, hogy a jelen rendelkezéssel a jelen szerződést
aláíró Hozzátartozó számára egyes esetekben a törvényinél szigorúbb felelősségi
helyzetet teremtenek, ugyanis a jelen pontban írtak alapján akkor is kötelessége a
szerződés megszűnését követő helyzetben a Hozzátartozónak az Ápoltról időlegesen
gondoskodni, amennyiben hozzátartozói mivolta vagy annak hiánya folytán ez nem lenne
törvényi kötelezettsége.
15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitáikat elsősorban békés úton
rendezik és egyezségre törekednek, ennek elmaradása esetén kikötik a Miskolci
Járásbíróság, hatáskörtől függően a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.
16. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés keretében a másik félnek átadott személyes
adatokat a 2018. 05. 25. napján hatályba lépett, az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a személyes adatok
védelméről szóló jogszabályok alapján kezelik, kizárólag az arra felhatalmazott szervek,
hatóságok részére adják ki, egyébként bizalmasan kezelik.
Felek vállalják továbbá, hogy valamennyi érintettet tájékoztatnak arról, hogy személyes
adataik kizárólag a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kerülnek
felhasználásra.
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17. Hozzátartozó és az Ápolt tudomással bír róla és hozzájárul, hogy az Intézménnyel kötött
jelen szerződés az ÁEEK Ágazati Szerződéstárába feltöltésre kerüljön. Hozzátartozó és
az Ápolt hozzájárul ahhoz, hagy a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben
szereplő, szerződéses partnerre vonatkozó személyes adatok is hozzáférhetővé váljanak
és azokon célhoz kötötten adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerződéstár
adatkezelői, adatfeldolgozói, az Intézmény és az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó
Központ) arra feljogosított személyei.
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Szikszó, 20……. év …………….… hónap ………..nap

………………………………………
a Kórház képviseletében:
Osztályvezető

………………………………………
ellátást igénybe vevő
vagy Hozzátartozó / ellátó / gondnok

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Név: ...………………………………………. 2. Név: …………………………………….
Lakcím: ………………………………….….. Lakcím: ……………………………………
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