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Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 

Az Intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint: 

- azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres 

gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint 

- azok  a  18.  életévüket  betöltött  személyek,  akik  betegségük miatt nem tudnak 

önmagukról gondoskodni, 

- azok a személyek, akiknél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia 

körébe  tartozó  középsúlyos  vagy súlyos kórképet állapít meg, és ellátásuk külön 

gondozási egységben vagy csoportban megvalósítható. 

Napi 4 órát meghaladó vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken 

alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, betegségük, fogyatékosságuk és/ vagy demencia 

körébe tartozó kórképük miatt önmagukról gondoskodni nem vagy csak folyamatos segítséggel 

képes, de rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igénylő személyek, akiknek ellátása más 

módon nem oldható meg. 

Célunk: 

- Lakóink teljes körű mentális ellátása, fizikális ellátása, gondozása, ápolása. 

 

Törvényi háttér: 

- A tartós bentlakásos elhelyezést igénybe vevő gondozottaink szakápolási feladatainak 

ellátása, akik részére a gondozottak háziorvosa, vagy a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 

szakorvos szakápolást rendel el. A szolgáltatás a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 

alapján folytatja működését. 

- Az otthoni szakápolás tevékenységéről a jogszabályban leírtak szerint ápolási 

dokumentációt vezetünk, mely lehetővé teszi az ellátás folyamatának nyomon 

követését. A dokumentáció tartalmazza a kezelőorvos által meghatározott szakápolási 

tevékenység elrendelését, a szükségletfelmérést (ápolási anamnézis) és tervezést 

(ápolási terv), az elvégzett szakápolási tevékenységet, annak eredményességét és végül 

a szakápolást lezáró lapot.      

- Rendelkezünk a 60/2003.ESzCsM. rendelet szerinti tárgyi és környezeti feltételekkel, 

rendelkezésünkre állnak a megfelelő felszerelések (telefon, mobil telefon, számítógép 

nyomtató), valamint a szakmai minimumfeltételekben előírt ápolási eszközök.   
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Szakápolás rövid leírása: 

- Gyorsabb és hatékonyabb betegellátást tesz lehetővé, az intézményben végezhető 

otthoni szakápolási tevékenység, mivel így biztosítottá válik, hogy a lehető legrövidebb 

idő alatt a lakónk hozzá jusson az ellátáshoz. 

- Az Otthoni szakápolási tevékenység végzése lehetővé teszi az aktív fekvőbeteg ellátás 

részbeni kiváltását, valamint a kórházban töltött napok csökkenését, és a 

szakrendelésekre történő szállítás, az időnként hosszú várakozási idő okozta 

megterhelések elkerülését. Az idős emberek nagyon nehezen viselik a változásokat, 

ezért biztonságérzetüket fokozza, és életminőségüket javítja, ha a megszokott 

környezetükben maradhatnak és azok a szakemberek végzik tovább az ő gondozásukat, 

akik a hosszabb együtt töltött idő miatt személyre szabottabb gondozást tudnak 

biztosítani számukra.     

 

Személyi feltételek: 

Az otthoni szakápolás keretében végzendő feladatokat 9 fő szakdolgozó látja el.  

- 2 fő OKJ 54 ápoló (Ebből egy fő főiskolai képzése folyamatban van a Széchenyi 

István Egyetem Egészség-és Sporttudományi Kar, Egészségtudományi tanszék, ápoló 

szakirányon, a diploma megszerzésének várható időpontja 2023.) 

Az otthoni szakápolás szakmai vezetője az Intézmény csop.vezető ápolója, aki jelenleg 

felsőoktatási képzésben vesz részt. A szakhatósági engedély birtokában az Ő irányításával, és 

felügyeletével történik az ellátás.  A szakápolási feladatokat a csop.vezető ápoló és még egy  

ápoló végzik osztott munkakörben. 

 A leggyakoribb szakápolási feladataink: 

- Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és 

folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek szövődményes esetben. 

- Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje. 

- Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres 

hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás. 

- Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló 

drének kezelésének szakápolási feladatai. 
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- Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai III-IV. stádium (exsudációs, 

nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján). 

- Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent 

funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 

feladatok: 

- Gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben 

gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges); 

- Mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása. 

- Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 

- Haldokló beteg szakápolása. 

- Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység. 

Nagymaros, 2022.05.12. 

 

 

…………………………………   P.H. 

             Varga Erika 

                csop. vezető ápoló                                            
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