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BEKÖLTÖZÉS ELŐTT ELVÉGEZENDŐ VIZSGÁLATOK 

 
A háziorvostól kért beutalóval a következő vizsgálatok elvégzését kérjük, ezen leletek 

a FELVÉTELI KÉRELEM mellékleteit képezik: 

 bőrgyógyászati vizsgálat 

 mellkas rtg. 

 széklettenyésztés 

 2 db COVID teszt (PCR) 

 

BEKÖLTÖZÉSKOR  BEHOZANDÓK 
Dokumentumok: 

 legutolsó zárójelentések és egészségügyi dokumentáció 

 szakorvosi javaslatok (pelenka amennyiben használ,és  gyógyszer szakorvosi javaslatok) 

 Személyi igazolvány,TAJ kártya, lakcímkártya, 

 Közgyógyigazolvány (ha van) 

 

Kötelezően hozandó: 

 1 havi gyógyszer kiváltva  

 1 havi pelenka kiváltva (amennyiben használ) 

 gyógyszertorony 2 darab (Rucik Kft által gyártott egyhetes hétfőtől vasárnapig gyógyszeradagoló, 

szögletes, gyógyszertárban beszerezhető!) 

 

Egyéb behozandók:                                         
 évszaknak megfelelő ruházat (2-3 váltás) névvel ellátva (textil filccel beleírva,vagy monogram 

bevarrása) 

 kényelmes, biztonságos évszaknak megfelelő utcai lábbeli 

 2 váltás ágyneműhuzat és 2 váltás lepedő( névvel ellátva csak világos színű vagy fehér!!) 

 párna, paplan, pléd 

 tányér,pohár,kanál, kiskanál (igény szerint) 

 papucs, köntös, 

 törölköző 2 db 

 

Tisztálkodási felszerelés:       Hozzátartozóktól  kérjük folyamatosan pótolni! 

 tusfürdő,sampon,fogkrém,fésű/kefe  

 mosdató szivacs (2 db amennyiben nem önálló a fürdésnél) 

 vizes törlőkendő (popsitörlő) 

 testápoló 

 popsikrém SUDOCREM( amennyiben használ pelenkát) 

 férfiaknak borotva 1x használatos, borotvahab 

 papír zsebkendő 

 WC papír ( csak beköltözéskor hozandó 1x 24 darabos, amennyiben  nem használ pelenkát) 

 

http://www.art-vital.hu/
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A listában feltüntetett dokumentumok, gyógyszerek, pelenka és tárgyi eszközök 

hiányában a lakót sajnos nem áll módunkban felvenni! 

 

Amennyiben a szobában nincs Tv készülék, lehetőség van készülék behozatalára. Bizonyos 

szobákban csak sík képernyős Tv készülékeket tudunk beüzemelni. Amennyiben nagyobb 

használati tárgyat szeretne behozni ( éjjeli szekrény,kisebb komod, saját szék, vagy fotel 

stb)előzetesen egyeztessen az intézménnyel. Továbbá kérjük Önöket hogy a beköltözéskor 

használt bőrőndöt vagy nagyobb táskát legyenek szívesek haza vinni, hely szűkében nem 

tudjuk ezen tárgyakat tárolni. 
 

BEKÖLTÖZÉS  UTÁN INTÉZENDŐ ÉS KÉRJÜK BEHOZNI: 
 

 háziorvosi átjelentkezés (törzskarton, eü. dokumentáció kikérése) 

 

       Nyomtatványt a beköltözéskor adunk hozzá az intézményben! 

http://www.art-vital.hu/

