H
ÁPOLÁSI SZERZŐDÉS
Ezen szerződés részleges térítés ellenében nyújtott tartós ápolási szolgáltatás igénybevételére jött létre, az alulírott
helyen és időben, az alábbi felek között: egyrészről (1) a Hospit Egészségügyi Szolgáltató Kkt. (székhelye: 4080
Hajdúnánás, Magyar u. 92.; cégjegyzékszáma: 09-03-000286; adószáma: 20692076-1-09; számlaszáma: 1040207050526685-74811008) mint ápolási szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: „Hospit” vagy „Szolgáltató”); másrészről:
(2)

(név) __________________________________;
(TAJ szám) ______________________________;
(a továbbiakban: „Ápolt”), valamint

(szül. hely, idő) ___________________________;
(lakcím) ________________________________;

(3)

(név) __________________________________;
(sz-ig. szám) ____________________________;
(telefon) _______________________________;
(a továbbiakban: „Támogató”).

(lakcím) ________________________________;
(hozzátartozói minőség)___________________;
(email) _________________________________;

1.

IDŐTARTAM
Az ápolási szolgáltatás igénybevételének kezdete:

2.

2021. _________ hó ___. nap.

SZOLGÁLTATÁS

A fent megjelölt Ápolt és az ő érdekében, képviseletében eljáró Támogató kérése, megbízása alapján a Szolgáltató
vállalja, hogy a székhelyén működtetett ápolási intézetébe az Ápoltat befogadja és számára az ápolás időtartamán
belül az alábbiakban körülírt ápolási, gondozási szolgáltatásokat nyújtja: (1) megfelelően berendezett
betegszobákban elhelyezés; (2) napi háromszori főétkezés, egyszeri (cukorbetegeknek kétszeri) kis étkezés; (3) testi
ápolás és pszichés gondozás; (4) a beteg egészségi állapotának megfelelő orvosi vizsgálat; (5) a szakmailag indokolt
(az összes háziorvos által zöld sávban felírható) gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközzel való ellátás; (6)
kapcsolatok fenntartása a családdal és ismerősökkel; (7) mentális irányítás (a függőség, a szorongás leküzdése, a
fokozott betegségtudat, az elszigetelődés megelőzése); (8) a beteg saját ruházatának mosása, vasalása; (9) ha a beteg
állapota szükségessé teszi, az ő biztonsága megteremtése érdekében, orvosi, igazgatói utasításnak megfelelően
korlátozó intézkedés elrendelhető; (10) a beteg fizikális állapotának függvényében az ágyról való leesés érdekében
ágyrács alkalmazására sor kerülhet (a szükséges ideig), illetve kiültetés során tolószékből való kiesés
megakadályozása érdekében tolószékhez rögzítés szükségessé válhat. A fenti (5) alatt körülírtakon túl esetlegesen
szükségessé váló további gyógyszerek, segédeszközök biztosítása, azok felíratása, beszerzése az Ápolt illetőleg
Támogatója felelősségi és költségviselési körébe esik, azzal, hogy ehhez a Szolgáltató minden tőle elvárható
segítséget megad. A Támogató a betegfelvételkor - és azt követően havonta – a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtja
az Ápolt részére az ún. tisztasági csomagot, melynek elvárt tartalmát külön lista tartalmazza.
3.

DÍJAK

A Szolgáltató ápolási szolgáltatásaiért az ellátás időtartamára, minden megkezdett naptári nap után napi részleges
térítési díjat (ápolási díjat) kell fizetni, amelynek összege 4.800 Ft/nap. A díjat a Szolgáltató bármely naptári félév
kezdetén egyoldalúan megemelheti, azzal, hogy az esetenkénti emelés mértéke nem haladhatja meg a tíz százalékot.
A díj havonta előre, a tárgyhónap 5. napjáig fizetendő. Az Ápolt felvételével egyidejűleg, a felvétel feltételeként
egyszeri 20.000 Ft felvételi díj fizetendő, valamint megfizetendő az éppen folyó tárgyhónap hátralévő napjaira
(tárgyhónap 25. napján vagy azután történő felvétel esetén pedig a következő naptári hónap egészére is) kiszámolt
ápolási díj. Az Ápolt és a Támogató jelen szerződésből származó, Szolgáltatóval szembeni fizetési kötelezettségei
egyetemlegesek. Ha az Ápolt ideiglenes jelleggel (a visszatérés szándékával) távozik az Intézetből, úgy erre tekintettel
a Szolgáltató fenntartja helyét az Intézetben, és ezért a távol töltött első két napra teljes napidíj jár, a 3-15. távol
töltött napokra pedig a napidíj fele fizetendő. A távol töltött napokra nézve a Szolgáltató a beteg korábban elrendelt
rendszeres gyógyszereit (legfeljebb 15 napra) biztosítja, de azok gondos bevételének biztosítása az idő alatt
értelemszerűen nem a Szolgáltató felelőssége. A szerződés megszűnése esetén a tárgyhónapra már megfizetett

(előre fizetett) havi ápolási díj fele visszajár, ha a megszűnésre a tárgyhónap 16. napja előtt került sor. Ezen túli
visszatérítésre a Szolgáltató nem köteles. A távol töltött napok során a Szolgáltató gyógyszer-ellátáson és a hely
fenntartásán túli egyéb kötelezettségei szünetelnek.
3.

MEGSZŰNÉS

3.1
Jelen szerződés az Ápolt intézetből történő távozásának napján megszűnik, kivéve, ha a távozásra
kifejezetten a visszatérés szándékával kerül sor (eltávozás, kórházi, szakorvosi kezelés). A szerződést a Szolgáltató
azonnali hatállyal felmondhatja, ha (1) az Ápolt állapotában vagy viselkedésében oly mértékű romlás állt be, melynek
következtében az intézetben való megfelelő ellátása nem biztosítható vagy magatartásával nagy mértékben zavarja
a többi beteg nyugalmát, vagy az intézetben folyó munka zavartalanságát; (2) a Szolgáltató felé fennálló bármely
fizetési kötelezettség az esedékességtől számított 15 napon belül nem kerül teljesítésre. A szerződés megszűnésére
irányuló nyilatkozatát a Szolgáltató joghatályosan közölheti akár a Támogatóval, akár az Ápolttal (utóbbi esetében
akkor, ha nem áll gondokság alatt és beszámítható állapotban van). A szerződés megszüntetéséről a Támogatót
minden esetben értesíteni kell.
3.2
Az Ápolt köteles az intézetet a fenti 3.1 pontban írt körülmények bármelyikének bekövetkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül elhagyni, a Támogató pedig köteles erről gondoskodni, az ehhez
szükséges lépéseket megtenni, szükség esetén az Ápoltat saját vagy a Támogató otthonába, vagy döntésük alapján
más intézetbe vagy helyre szállítani illetőleg afelől intézkedni. E kötelezettség elmulasztása esetén a határidő
lejártától az intézet tényleges elhagyásáig a napidíj mértéke a korábban alkalmazott legutolsó napidíj kétszerese.
3.3
Ha az Ápolt aktív kórházi fekvőbeteg-ellátásra szorul, e szerződés az ápolási intézet ezen okból történő
elhagyását követő 15. napon megszűnik (a visszatérés eredeti szándékától függetlenül), ha addig az Ápoltat az aktív
ellátást nyújtó intézményből nem szállítják vissza a Szolgáltató ápolási intézetébe.
4.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Jelen ápolási szerződés aláírásával az Ápolt és a Támogató (mindegyikük: egy „Érintett”) hozzájárul ahhoz, hogy a
jelen szerződésen feltüntetett személyes adatokat, illetve a szerződés teljesítésével összefüggésben a Szolgáltató
tudomására jutó különleges személyes adatokat (pl. egészségügyi adatokat) a Szolgáltató a szolgáltatásának
végzéséhez szükséges mértékben és ideig – az alkalmazandó jogszabályok által előírtaknak megfelelően – saját
rendszerében kezelje és tárolja. Az Érintett a Szolgáltató által róla kezelt személyes adatokról tájékoztatást kérhet,
kezdeményezheti azok törlését, megváltoztatását vagy kijavítását; kezdeményezheti továbbá, hogy a Szolgáltató az
Érintettre vonatkozó személyes adatokat tagolt széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
illetve, hogy a kérésére a Szolgáltató ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Szolgáltató vállalja,
hogy az Érintett adatait biztonságban kezeli, azokat harmadik személy számára csak a jogszabály által előírt
kötelezettség teljesítés céljából adja ki. A személyes adatok tárolására vonatkozó információkról további
tájékoztatást a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmaz.
5.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E Szerződés az Ápolt javára és érdekében, egyrészről a Szolgáltató, másrészről az Ápolt és a Támogató között jön
létre; hatálya az Ápolt intézetbe való felvételével kezdődik. Ha az Ápolt e szerződés aláírására egészségügyi állapota
miatt személyesen nem képes, úgy a Támogató saját aláírása útján mind a saját nevében, mind az Ápolt
képviseletében eljár; az Ápolt szerződéskötési nyilatkozatának pedig a felvételt és az ápolást elfogadó ráutaló
magatartása minősül. A jelen szerződésben foglaltakat az Ápolt és a Támogató tudomásul veszi, a szükség esetén
alkalmazandó korlátozó intézkedésekbe előzetes beleegyezést adnak.
_____________, 2021. _________ hó _____.
Támogató: ___________________________
Hajdúnánás, 2021. _________ hó _____.

Ápolt:

______________________

HOSPIT Egészségügyi Szolgáltató Kkt.
__________________________
dr. Kiss Zsuzsanna, ügyvezető
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