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Utasítás elkészítéséért és karbantartásáért az Belgyógyászati Intézet Reumatológiai Tanszék 
tanszékvezető ápolója a felelős.  
 
A halál gyanújeleit észlelve a kezelőorvost vagy ügyeletest értesíteni kell, aki megállapítja a 
halál beálltát. A halott ellátására csak ezután kerülhet sor.  
 
A halott ellátását az emberi méltóság és kegyelet tiszteletben tartásával végezzük.  

A halott ellátásához az ápolónak az alábbi eszközöket szükséges előkészíteni:  
-     paraván  
- védőköpeny  
- gumikesztyű  
- géz  
- nedves vattagombóc  
- 2 db nagylepedő  
- ha szennyeződött valamely testrész, a lemosáshoz szükséges mosdótál, 
- mosdókesztyű, törölköző  
- műanyag zsák címkével  
- leltári nyomtatvány  
- 4 db lábcédula 
- 2 db megrendelő szállításhoz  

 
1. Az elhunyt ágya köré paravánt vonunk.  
2. Az ápoló(k) védőköpenyt és gumikesztyűt vesz(nek) fel.  
3. Az elhunyt szemét nedves vattával lefedjük, állát gézzeI felkötjük.  
4. Az ékszereket eltávolítjuk.  
5. A halottat levetkőztetjük.  
6. A szennyezett testfelületet lemossuk, és szárazra töröljük.  
7. A váladékozó sebfelületre tiszta fedőkötést teszünk.  
8. Minden ágyneműt lehúzunk és az elhunyt alá tiszta lepedőt helyezünk.  
9. A halottat a hátára fektetjük, kezeit elől keresztbe tesszük, lábait kiegyenesítjük (kivéve, ha 
mozgásszervi deformitás miatt nem lehet).  
10. A váladék felfogó zsákokat, tartályokat, pelenkázó nadrágokat és a testüregben lévő 
katétereket, kanülöket, szondákat és protéziseket eltávolítjuk.  
11. Az orvos által megírt lábcédulákat az elhunyt ellenkező oldali végtagjaira kötjük fel.  
12. Az elhunyt alatt lévő lepedőt minden oldalról felhajtjuk, majd a másik lepedőt ráterítjük. 
13. A halott 2 órán át a kórteremben marad, eközben értesítjük a betegszállító dolgozókat az 
elszállítás időpontjáról.  
14. A kórteremben fekvő betegeket megnyugtatjuk.  
15. A hozzátartozókkal tapintatosan bánunk. Kérésükre megengedjük, hogy az elhunytat a 
kórteremben megtekinthessék. A beteg hozzátartozója általában másnap viszi el a leltári 
tárgyakat és kezdi intézni a hivatalos teendőket.  
16. Az elhunyt személyes tárgyairól2 példányban leltárt készítünk és 2 tanúval aláíratjuk:  

a. ékszereknél színt jelölünk (pl. sárga színű, fémes színű gyűrű)  
b. pénzt címletezve írjuk össze.  

17. Az elhunyt okmányait, értékeit az osztályos páncélkazettában, vagy az intézeti  
pénztárban helyezzük el. Egyéb tárgyait névvel ellátott műanyag zsákba rakjuk és a kijelölt 
szekrénybe elzárjuk.  
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18. Az elhunyt személyes holmiját a legközelebbi hozzátartozónak - átvételi elismervény  
ellenében - adjuk át. Amennyiben ilyen hozzátartozó nincs, meg kell várni a hagyatéki 
végzést.  
19. Az ellátással kapcsolatos események dokumentációs feladatai: 
 

- a halál tényét megállapító orvos feladata: lábcédulák, szállítási megrendelő kitöltése 
      Az események dokumentálása a dekurzos lapon 
- a kezelőorvos feladata:            kórlapkivonat elkészítése 

                halottvizsgálati jegyzőkönyv vonatkozó részeinek kitöltése 
 

- az osztályos ápolónő feladata: leltár elkészítése 
                események dokumentálása az ápolási dokumentációban 

        távirat feladása az OEC telefonközponton keresztül 
        az elhunyt elszállításának megrendelése telefonon 
        Tel.szám: HBM.Temetkezési Vállalat: - (52) 412 - 262 

      -  30/ 945 - 9512 
 
20. Az elhunyt elszállításakor a kórtermek ajtaját bezárjuk.  
21. Eltávolítjuk a paravánt, szellőztessünk, fertőtlenítjük az ágyat, az éjjeli szekrényt.  
 
Halott szállítás:  
 
Az elhunyt kórteremből történő szállításáról a szolgálatot teljesítő ápoló gondoskodik.  
1. A szállítást végző dolgozók az ápoló által jelzett időpontban megjelennek az osztályon.  
2. A szállítást végző dolgozók az etikai normáknak megfelelő viselkedést tanúsítanak és    
betartják a higiénés rendszabályokat. (kesztyű, védőruha, stb.)  
3. Szállítás előtt meggyőződnek a lábcédula felhelyezéséről, az ékszerek eltávolításáról.  
4. A holttest elszállítása liftben zárt tolókocsiban történik.  
5. Fokozottan ügyelnek arra, hogy a szállítás csendben történjen.  
6. Az exit átvétel- átadásról az ("EXIT-NAPLÓ" c.) füzetben regisztrálás történik.  
 


