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I. Az intézményre vonatkozó általános adatok 

 

 

1. Az Őszi Napfény Idősek Otthona az 1993. évi III.tv.57.§ 2. bekezdés a. pontja alapján: 

 ápolást-gondozást nyújtó intézmény. 

 

2. Székhelye:  2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. 

 

 

3. Elérhetőségei:  Telefon: 34/352-128 Fax: 34/352-279 

    Email: szocikisber@gmail.com 

 

4. Alapítója:  Komárom Megyei Tanács – 1977 

 

 

5. Jogutód:  Kisbér Nagyközségi Közös Tanács – 1985 

    Kisbér Város Önkormányzata 

    Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 

    Kisbér Város Önkormányzata 

 

 

6. Irányító szerv:  Kisbér Város Önkormányzata 

 

 

7. Az intézmény határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik. 

 

 

8. Engedélyezett férőhelyek száma: 150 – ebből emelt szintű férőhely: 14 

 

 

9. Az intézmény ellátási területe: Komárom-Esztergom megye 
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II. A szolgáltatás célja, feladata, a megvalósítani kívánt 

program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 

szolgáltatáselemek, tevékenységek bemutatása 

 

II.1.  A szolgáltatás célja, feladata 

 

II.1.1.   A szolgáltatás célja 

 

Az Őszi Napfény Idősek Otthona célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevő gondozásra szoruló 

emberek szükségleteikhez igazodó segítséget biztosítson. A segítségnyújtás mértéke és módja 

egyénre szabott, melyet a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és mentális állapota 

alapján határozza meg intézményünk. 

Az ellátás során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy tiszteletben tartsuk az ellátottak 

alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és 

lelki egészséghez való jogot. 

 

II.1.2.  A szolgáltatás feladata 

 

Az Őszi Napfény Idősek Otthona gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak 

folyamatos segítséggel képes, elsősorban időskorúak teljes ellátásáról. 

Az intézményünk a napi 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött személy ellátását szolgálja.  

Az intézménybe felvehető továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága 

miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy, ha a gondozási szükséglete meghaladja a 

napi 4 órát és ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 

Idősek otthonába felvehető az ellátást igénylővel együtt a vele legalább egy éve együtt élő 

házastársa, élettársa, testvére és fogyatékkal élő közeli hozzátartozója a jogszabályban 

meghatározott gondozási szükséglet hiányában is. 

Amennyiben az ellátást igénylő személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, 

ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni. 
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II.1.3. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 

 

Az intézmény Kisbéren található, mely város a Kisbéri Járás székhelye, a kistérség központja. 

A város közlekedés-földrajzi szempontból kulcsfontosságú területen fekszik. Minden irányból 

(Székesfehérvár, Győr, Tatabánya) könnyen megközelíthető. 

 

Intézményünk nyitott, lakóink személyiségi és szabadságjogait tiszteletben tartjuk. Célunk a 

boldog, kiegyensúlyozott és tartalmas élet biztosítása számukra. 

 

 

 A lakók elhelyezése 3 épületben történik, melyek A, B, C jelzéssel jelöltek. 

       

Az „A" épületben részben önellátó lakók számára biztosítjuk az elhelyezést. 

 

 

 Emelet: 11 db   2 ágyas 

    3 db   3 ágyas 

 

         Össz. férőhely: 52 

 

 Földszint:   

    6 db   2 ágyas 

    3 db   3 ágyas 

  

 

  “B” épületben a teljes ellátásra szoruló lakók élnek. 

 

 Emelet: 12 db  4 ágyas 

    3 db  3 ágyas 

    2 db  2 ágyas 

 

        Össz. férőhely: 84 

 

 Földszint:  5 db  4 ágyas 

    1 db  2 ágyas 

    1 db  1 ágyas 

  

 

 

 A „C" épület az emeltszintű részleg, ahol 12 egyágyas és 1 házaspári szoba van önálló 

fürdőszobákkal. 

 

    12 db  1 ágyas 

     1 db  2 ágyas  Össz. férőhely: 14 
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Mindegyik épületben biztosított az akadálymentes közlekedés. 

 Az épületekben szintenként van közösségi együttlétre alkalmas helyiség. 

      

 „A” és „B” épület földszintjéhez télikert kapcsolódik 

 „A” épület földszintjén és emeletén nagy társalgó  

 “A” épület emeletén terápiás szoba található 

 “A” épület földszintjén ökomenikus kápolna biztosítja a hitélet gyakorlásának 

lehetőségét. 

  „B” épület emeletén található egy társalgó 

 „B” épület földszintjén könyvtárszoba kapcsolódik 

 „B” épület földszintjén van a közös ebédlő 

 „C” épületben teakonyha, társalgó is található 

 

A személyi tisztálkodásra szintenként biztosított a közös vizesblokk, zuhanyzók, nemenkénti 

illemhelyek száma megfelel a jogszabályi előírásoknak.  

 

Egészségügyi ellátásra az alábbi helyiségek szolgálnak:  

 

 orvosi szoba az „A” épület földszintjén 

 betegszoba a „B” épület földszintjén és emeletén  

 osztályonként nővérszoba 

 

Látogatók fogadása a lakószobákban és bármelyik közösségi helyiségben lehetséges. 

Látogatási idő nincs korlátozva. (Szabályozás a házirendben történt). 

   

Étkezésre a feltálalt étel elfogyasztására a lakószobákban (önellátásra képtelen, demens) és a 

közös ebédlőben van lehetőség. Az ebédlő egyszerre 44 fő étkeztetésére alkalmas. 

 

Az intézmény saját mosodájában történik lakóink részére a ruhák mosása és vasalása, mely 

szolgáltatásokért külön fizetni nem kell. 

 

Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok szolgáltatások köre, azok térítési díja: 

- fodrász 

- manikűr-pedikűr 

- kulturális téren: kirándulás 

- rendezvényeken való részvétel 

 

Ezek a szolgáltatások az önköltséget meghaladó szolgáltatások, melyeket a lakók külön 

térítenek. A szervezését az intézmény biztosítja. 

 

II.1.4. A más intézményekkel történő együttműködés módja 

A mindenki számára legmegfelelőbb gondozási formát az egymásra épülő ellátórendszer 

biztosítja. Jó együttműködés szükséges ahhoz, hogy minden rászoruló segítséget kapjon. 

 



8 

 

 

Együttműködik intézményünk: 

 

- az intézmény fenntartójával 

 költségvetési, pénzügyi, gazdasági tevékenység  

 szakmai feladatellátás nyomon követése, ellenőrzése 

 szakmai program szerinti működés megvalósítása 

 férőhely biztosításával kapcsolatos feladatok terén 

- önkormányzati, egyházi, civil fenntartásban működő alap és szakosított ellátást nyújtó 

szociális intézményekkel 

 a szociális ellátórendszer rugalmas együttműködése érdekében 

 kölcsönös szakmai segítségnyújtás, ismeretátadás terén 

- önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások 

 az ellátási területen élő rászorulóknak a megfelelő ellátási forma biztosítása 

érdekében 

- működési engedélyt kiadó és ellenőrző hatóságok, szakhatóságok (Komárom-

Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Komárom-Esztergom Megyei 

Népegészségügyi Osztály) 

 a jogszabályoknak és a biztonsági előírásoknak megfelelő működés 

érdekében 

 az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők érdekében 

- gyámhivatallal 

 gondnokság alá helyezés, gondnokolt ügyében való közreműködés 

tekintetében 

- érdekvédelmi szervezetekkel, jogvédő szervezetek képviselőivel (különösen: ellátott 

jogi képviselő, betegjogi képviselő) 

 az ellátottak és az átmenetileg kórházi ápolásra szoruló ellátottak jogainak 

érvényesülése tekintetében 

- civil szervezetekkel 

 közös adománygyűjtés, adományok fogadása 

- egyházakkal 

 hitélet gyakorlása, feltételeinek megteremtése 

- egészségügyi alap- és szakellátást nyújtó intézmények 

 az ellátottak minőségi életének biztosítása érdekében, mely ezen 
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együttműködés terén a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való 

hozzájuttatás, a megelőzés tekintetében lényeges különösen 

- helyi iskolákkal és óvodával 

 közös programok, műsorok szervezése, mely a generációk közötti 

kapcsolattartást erősíti és annak fontosságára hívja fel a figyelmet 

 

III. Az ellátandó célcsoport jellemzői 

 

Az intézet férőhely száma: 150 fő 

Ebből emelt szint:  14 fő 

 

 

A demográfiai és statisztikai adatokból következtethető, hogy az időskorúak tartós bentlakást 

nyújtó intézményére szükség van a Kisbér térségben – Komárom-Esztergom megyében. Az 

elöregedés a jellemző, ami preferálja a kérelmezők folyamatos számát. Az egyedülálló idős 

lakónépességből – akik jelenleg is a szociális alapellátás valamely formájának igénybevevői – 

egyben az idősek otthonának potenciális lakói. 

 

Ellátottak gondozási szükségletei  

 

Részben önellátók:     65 fő 

Teljes ellátásra szorulók:    85 fő 

Mozgáskorlátozott:     25 fő 

Kerekesszékkel önmaga közlekedik:   11 fő 

Járókeret segítségével közlekedik:   28 fő 

Támbot segítségével közlekedik:   12 fő 

Mankó segítségével közlekedik:     3 fő 

Daganatos betegek:       6 fő 

Szív- és érrendszeri betegek:    40 fő 

Magasvérnyomásban szenvedő betegek:  70 fő 

Alzheimer-kór:       3 fő 

Parkinson-kór:       4 fő 

Középsúlyos demencia:     25 fő 

Súlyos fokú demencia:     41 fő
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IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított 

szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 

 

Az Őszi Napfény Idősek Otthona alapfeladata az idősek gondozása, mely a gondozás minden 

elemét magába foglalja. A fizikai, egészségügyi, mentális gondozás, foglalkoztatás komplex 

egységét valósítjuk meg, mindezt tudatosan és tervszerűen hajtjuk végre 

 

A teljes körű ellátás keretében intézményünk biztosítja a napi ötszöri étkezést, a szükség 

szerinti ruházatot és textíliát, a mentális gondozást, a lakhatást és az 1/2000. (I.7.) SzCsM 

rendelet szerinti egészségügyi ellátást. 

 

IV.1. Fizikai ellátás 

 

A lakószobák túlnyomórészt állítható kórházi ágyakkal, étkezőasztalos éjjeli szekrénnyel 

berendezettek. Vannak lakószobák, ahol a kórházi ágyak helyett ágyneműtartós heverők 

vannak.  Minden lakószobában asztal, az idős emberek igényeinek megfelelő székek 

szolgálják a lakók kényelmét.  

A textíliák tárolására külön, személyenkénti szekrényben történik.  

A társalgók, közösségi helyiségek ízlésesen berendezettek.  

Az épületet rendezett udvar és pihenőpark veszi körül, ahol tavasztól őszig fedett terasz, 

pihenőhelyek, kényelmes kerti bútorok biztosítják a szabadban való pihenést, időtöltést. 

 

A fizikai ellátás keretében igyekszünk szűkebb és tágabb lakókörnyezetük rendben tartásába 

bevonni lakóinkat is, hiszen fontos, hogy otthonosnak érezzék környezetüket és továbbra is a 

társadalom hasznos tagjainak érezzék magukat. Mindezeket a virágápolás, udvarrendezés, 

lakószobák, közös helyiségek díszítése és egyéb módokon valósítjuk meg. 

 
 Élelmezés 

 

  
Az idős ember életminőségének megtartásához elengedhetetlen feltétel megfelelő táplálkozás. 
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Az élelmezést úgy szervezzük meg, hogy az megfeleljen az idős ember életkori 

sajátosságainak, szem előtt tartva az idős korban jelentkező betegségeket, ugyanakkor figyelni 

kell az élet folyamán kialakult szokásokra és igényekre is. Intézményünk önálló 300 adagos 

főzőkonyhával rendelkezik, mely a HACCP rendszer által előírtak szerint működik. 

 

  

 

A lakók részére napi ötszöri étkezést biztosítunk, heti 2 alkalommal meleg vacsorát nyújtunk. 

Az orvos javaslata szerint az arra rászorulók diétás ételt kapnak. 

 Az étkezések rendjét a házirend szabályozza. A betegek a szobájukban, a fennjáró lakók az 

intézet ebédlőjében étkeznek 

 Az étlap tervezésénél a lakók aktív részvételét biztosítjuk.(Élelmezési Bizottság egyéni 

„Kívánság láda") 

A fekvő betegek folyadékbevitele az ápolási tervben szabályozott. 

 Intézményünkben „egyénileg” történő élelmezésre nincs lehetőség, vagyis a teljes ellátásba a 

napi élelmezés is beletartozik. 

 

 
 Ruházat, textília biztosítása  

 

 
A lakók általában saját ruhaneműjüket használják.  Akik nem rendelkeznek kellő mennyiségű 

ruhaneművel (személyi textíliával), az intézmény biztosítja azokat számukra. A mennyiségét a 

1. számú melléklet tartalmazza. A mosásáról az intézet gondoskodik a házirendben 

meghatározott módon. A ruhacsere kivédése érdekében minden saját ruházatot egyéni 

azonosítóval (törzsszámmal) látunk el.  

A mosás rendszere szabályozott, mosási rend alapján történik. A szennyes ruha összegyűjtése, 

a tiszta ruhák tulajdonoshoz való visszajuttatása leginkább a gondozási egységek gondozóinak 

feladata. Vannak olyan lakók, akik önállóan megoldják a mosodába juttatását saját ruháiknak 

és a megbeszélt időpontban vissza mennek a tiszta, száraz, vasalt ruháikért. Van lehetőség a 

saját ruhák kimosására is lakóink számára, néhányan élnek is a lehetőséggel rendszeresen 

vagy időnként. Ezáltal meg tudjuk valósítani, hogy önállóságuk érvényesüljön, és minél 

tovább megmaradhasson intézményi keretek között is. 
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A ruházat javítása intézményi keretek között megoldott és térítésmentes. 

Az intézmény által biztosított textília mértékét és szükségességét egyénre szabottan az 

intézmény igazgatója határozza meg. Ezen textíliák az intézet tulajdonát képezik, 

nyilvántartásuk az egyéni leltárnyilvántartó lapon történik, melynek 1 példányát a lakó részére 

adjuk ki (szekrényére felfüggesztve). 

Minden lakó részére biztosítani tudjuk a 3 váltás ágyneműt (ezen túl tartalék garnitúrát) 

 A tisztálkodás eszközökről (törülköző, WC papír, tisztálkodási anyagok) intézményi keretek 

között gondoskodunk. 

 Szükség szerint gondoskodunk inkontinencia eszközök beszerzéséről és biztosításáról, amit a 

lakónak kell fizetni. 

 

 

IV.2. Ápolás-gondozás 

 

Az ápolási tevékenység az intézmény által biztosított gondozási feladatok ellátása során 

felmerülő és az intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását célzó 

tevékenységet jelenti. 

A gondozási tevékenység a lakók részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési 

tevékenységet jelenti, amely az egyéni bánásmódban részesítés keretében a hiányzó vagy csak 

korlátozottan meglévő testi-szellemi funkciók helyreállítására irányul. 

Az ápolási-gondozási feladatokat elvégzését 36 ápoló - gondozó végzi. 

Fizikai - egészségi állapotuk felmérését követően, a lakók az alábbi ellátási szintbe 

sorolhatók: 

 

- önellátásra részben képes (segítséggel önellátó) 

- teljes ellátásra szoruló  

 

Ezen állapotok és sajátságok alapján alakítottuk ki az osztályokat, azokon belül a gondozási 

egységeket, melléjük rendelve az ápoló - gondozó személyzetet. A délelőtti műszakban, 

amikor az ápolás - gondozási tevékenység zöme történik, egy ápoló - gondozóra l0 -l2 lakó 

jut, ami biztosítja a magas szintű ápoló-gondozó tevékenységet. 
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2. sz. melléklet tartalmazza a 24 órás ápoló-gondozó tevékenységet. 

Az intézmény építészeti jellegéből adódóan, 3 épületben, viszonylag arányosan alakítottuk ki 

a gondozási osztályokat és gondozási egységeket. 

Az ápolási - gondozási tevékenységet az intézményvezető ápoló irányítja az alábbi megoszlási 

struktúrában.  

 

Osztályok és gondozási csoportok: 

 

I. osztály: " A " épület és „B" épület földszint 

                                

                                3 gondozási csoportban 75 férőhelyen 

Ellátásukat: 

                                1 osztályvezető nővér 

                                14 szakképzett ápoló - gondozó 

                                2 segédápoló          

                                4 takarító végzi 

 

 

                

 

   II. osztály:"B "épület emeleti része és “C” épület 

                                                  

                                 5 gondozási csoportban 75 férőhelyen 

 

Ellátásukat: 

                                 1 osztályvezető nővér 

                                 15 szakképzett ápoló - gondozó 

                                 2 segédápoló 

                                 4 takarító végzi 

 

Az ápolási - gondozási tevékenység az egyéni gondozási terv alapján történik. 

A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg az ellátásban részesülő állapotának 
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megfelelő gondozási, ápolási feladatokat, azok megvalósításához szükséges módszereket.  

 

A gondozási terv elkészítését a felvételt követő 30 napon belül kell elkészíteni team 

munkában, melynek tagja a mentálhigiénés munkatárs az osztályvezető nővér és az érintett 

lakó vagy gondnokság alá helyezett személy esetén a törvényes képviselője. A gondozási 

tervet évente értékeljük, kivéve, ha jelentős állapotromlás következik be, mert akkor annak 

bekövetkeztekor történik az értékelés. 

Az értékelésért az intézményvezető ápoló a felelős. 

 

A gondozási terv tartalmazza 

 az ellátott fizikai és mentális állapotának helyzetét 

 az állapotjavulás illetve állapotmegőrzés érdekében szükséges és javasolt feladatokat, 

valamint azok ütemezését 

 az ellátott részére nyújtott egyéb segítségeket 

 

Ha az ellátott állapota miatt ápolásra szorul, akkor az egyéni gondozási terv részeként el kell 

készíteni az egyénre szabott ápolási tervet, melyet az intézményvezető ápoló készít el az 

orvos instrukciója szerint és melyet folyamatosan felügyel, illetve értékel. Az ápolási terv az 

ápolási feladatok dokumentációja, amely az ápolásra szoruló személy állapotának javítására 

irányuló feladatokat tartalmazza. 

 

Az ápolási terv tartalmazza 

 az ellátott egészségi állapotának leírását 

 az ápolási tevékenység részletes tartalmát 

 az önellátó képesség visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet 

 az ápolás várható időtartamát 

 

Az ápolási - gondozási munka időkeretei: 

-  éves feladatok 

- féléves feladatok 

- negyedéves feladatok 
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- havi feladatok 

- heti feladatok 

- napi feladatok 

- időszakonkénti feladatok. 

 

A feladatvégzés módját, minőségét és mennyiségét az intézmény vezetője, orvosa ellenőrzi, 

állandó feladatként az ellenőrzést az intézményvezető ápoló és az osztályvezető nővérek 

végzik. 

A gondozási - ápolási munkát szakmai értekezleteken értékeljük, ahol értékeljük az elért 

eredményeket, feltárjuk az esetleges hiányosságokat, megszüntetésére intézkedési tervet 

dolgozunk ki. 

 

Egészségügyi ellátás 

 

Az ápolási gondozási munka szervezésénél az 1993.évi III. tv., valamint az 1/2000 SZCSM 

rendelet az irányadó. 

 Egészségmegőrzést szolgáló tevékenység:  

 Az egészségügyi részleg dolgozóinak feladata és kötelessége az egészségmegőrző 

felvilágosítás nyújtása. Ezt a feladatot a munkavégzésük során nyújtják a rájuk bízott lakók 

részére.  

A fentieken túl a mentálhigiénés csoport által szervezett programokba építik ezt a 

tevékenységet. 

Előadásokat szervezünk folyamatosan külső szakemberek felkérésével, valamint az intézmény 

szakképzett dolgozói bevonásával. 

Az előadások témakörei: 

- öltözködés, személyi higiéné, környezet higiéné 

- egészséges táplálkozás fontossága 

- gyógyszerfogyasztás, hatása, szokások különös tekintettel időskorban 

- mozgás fontossági idős korban 

- lelki egészség védelme 

 

Rendszeres szűrővizsgálatok: 
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    - tüdőszűrés, onkológiai szűrés, 

    - vércukor, vérnyomás ellenőrzés folyamatosan 

    - testsúly-ellenőrzés – a napi ápolási munkába építve. 

 

 

Orvosi ellátás 

 

Az intézményben szakápolási feladatot nem végzünk, ezt a szakrendeléseken keresztül 

biztosítjuk. Az intézmény orvosa a rendelési idő mellett folyamatosan ellenőrzi az intézmény 

lakóit, nem csak a krónikus vagy akut betegségben szenvedőket, ezt a feladatot hetente a 

vizitnapon végzi. 

Elvégzi:  

- az orvosi tanácsadást 

- a gyógyszerrendelést 

- a szakellátásra való utalást 

- a lakók állapotának ellenőrzését 

- a lakók gyógykezelését 

Részt vesz az ápolási terv készítésében, értékelésében, véleményezi az étlapot.  

Orvosi ellátást az intézmény orvosa heti 3 alkalommal végzi: 

 

- kedd 

- csütörtök (napi 2-2 órai rendelési időben) 

- péntek 

 

Csütörtökön a rendelési idő mellett un. vizitnapot is tart. 

Lehetőség van a szabad orvosválasztás keretében az intézmény orvosán kívül más orvost 

választani. A jogszabály szerinti ellátás biztosítása érdekében szükséges az intézmény 

orvosával és a választott orvosnak az együttműködése. 

 

Szakorvosi ellátás keretében: 

 

- ideggyógyász, pszichiáter: heti 2 órában, helyben biztosítja a szakorvosi 

ellátást, 
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- más típusú szakorvosi ellátás az intézmény orvosának javaslatára, a 

város szakrendelőjében történik, pl. Fogászat, röntgen, ultrahang, 

sebészet, labor, stb. 

-  

A szállítás gépkocsival, vagy betegszállító szolgáltatóval történik. 

Kórházi ellátás – ápolás igénybevétele az orvos, a szakorvos beutalása alapján történik az 

egészségügyi törvény alapján. 

 

 

 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ellátás 

 

A lakók gyógyszer szükségletéről - orvosi rendelvényre- az intézmény gondoskodik a 

törvényben előírt módon. Az alaplistában szereplő gyógyszerek költségét az intézmény viseli. 

A gyógyszerlistán túli gyógyszerek költségtérítése a jogszabály szerint történik. A 

gyógyszerek kiosztása - az orvos által rendelt módon dózisban és gyakoriságban - személyre 

szólóan történik a lakószobákban. Az intézmény beszerzi a magánúton felíratott 

gyógyszereket is, de ennek költsége a lakót terheli. 

Fentieken kívül az intézmény biztosítja az inkontinens betegek részére a szükséges 

eszközöket a kellő mennyiségben, gyakoriságban és minőségben. 

Lakókat ellátjuk az orvos előírása szerinti testközeli és test távoli gyógyászati 

segédeszközökkel, a törvényben előírt módon és formában, akkor is, ha azokat a lakó nem 

tudja megvenni magának. 

Az intézmény térítésmentesen adja használatba a szükséges eszközöket arra az időre, amíg a 

lakónak szüksége van arra, gondoskodva egyben ezen eszközök karbantartásáról is (pl. 

járókeret stabilitását szolgáló kötőelemek cseréje, meghúzása elhasználódás, fellazulás esetén; 

mankók, járást segítő botok végén levő csúszásgátló gumik ellenőrzése, cseréje; tolókocsik 

műszaki állapotának ellenőrzése, stb.). 

 

Fontos ápolási célkitűzésünk közé tartozik, hogy azokat a lakókat, akik első alkalommal 

használnak ilyen gyógyászati segédeszközöket, megtanítsuk azok rendeltetésszerű és célszerű 

használatára, mindig szem előtt tartva a fokozatosság elvét. 
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 Mentálhigiénés munka 

 

Az egészségügyi és szociális intézményekben az ápoló-gondozó tevékenység tradicionálisan 

kialakított. E tevékenység során ápolás lélektani, pszichés gondozási szempontok is kell, hogy 

érvényesüljenek, azonban a szociális otthonokban a lakók lelki gondozását nem elég csak az 

egészségügyi ellátás keretében végezni. 

Külön szakterületnek feladata, hogy segítse a mentális és pszichés egészség megőrzését. A 

mentális gondozással lesz teljes a testi-lelki-szociális jólét. 

 

A mentálhigiénés munka egy professzionális tevékenység, az önálló szakmai team létét 

követeli meg, amely alkalmas a pszichés gondozási feladatok ellátására, hogy az 

intézményünket választó idős ember teljes lelki békében éljen. 

A mentálhigiénés csoport munkáját éves munkaterv alapján végzik, mely a foglalkoztatási 

tervet is tartalmazza.  A munkatervet a csoport készíti el és az igazgatói tanács hagyja jóvá. 

 

Az éves terv havi és heti lebontásban készül. A csoport a munkájukhoz szükséges eszközök, 

anyagok és egyéb feladatok költségigényét megtervezi, az intézmény vezetője jóváhagyja és 

beépítik az intézet költségvetésébe. 

A programokban rendszeres és eseti programok is szerepelnek, különösen nyári időszakban. 

 

A lakókról egyéni gondozási tervet készítünk, amelyet a „befogadás” szakaszában készítünk 

el, team munkában, a lakó (beköltöző) közreműködésével. (intézményvezető ápoló, osztályos 

nővér mentálhigiénés munkatárs és a lakó). 

A gondozási lap gyakorlati megvalósítását tükrözi a „Követő lap”, amely dekurzus szerűen 

mutatja az egyéni gondozás folyamatát. Ezen rögzítik azokat az intervenciókat is, amelyeket a 

lakó aktuális nehézségeivel való foglalkozás során kell alkalmazni. 

 

A mentálhigiénés csoportvezető negyedévente áttekinti a lapokat, értékelés évente történik az 

intézményvezető ápoló, osztályos nővérek bevonásával. 

 

Közösségi programok szervezése is a mentálhigiénés csoport feladatkörébe tartozik, ezek a 
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közösségi együttélés támogatása – nagycsoportos és kiscsoportos megbeszélések, melynek 

fókuszában az intézményi élet problémái, az együttélés nehézségei a lakók-dolgozók között 

felmerülő problémák, kérdések állnak. 

Célja az intézményi élet közös alakítása. 

 

Terápiás jellegű kiscsoport: 

 

- a beilleszkedési és életvezetési problémák feldolgozása (pl. Alkohol probléma, 

agresszivitás, depresszió, izoláció stb. 

 

 Szocioterápiás jellegű kiscsoport: 

 

- kreatív terápiás, mozgásterápiás, zeneterápiás programok 

- kiemelten foglalkozunk a demencia kórképben szenvedők életminőségének 

megtartásával. 

 

 

 Átfogó közösségi programok:  

 

- ünnepek megtartása (karácsony, névnap stb.) 

- kulturális és szórakoztató programok (farsang, szüreti bál, hagyományőrző 

foglalkozások) 

- külső program: kirándulás, városi rendezvényeken való részvétel, Ki Mit Tud 

 

 Foglalkoztatási programok: 

 

- lakókörnyezet, szobák rendbetétele, kerti munka a veteményes és virágos 

kertben 

- kézimunka szakkör, barkácsolás, Sus-mus kör, díszítő tárgyak készítése, 

ajándékok készítése 

 

A csoport figyelemmel kíséri a lakók kapcsolatait és segíti azok fenntartását, új kapcsolatok 
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kialakítását. 

 

A csoport munkájának kiemelt célja: 

 

- a beilleszkedés segítése 

- az izoláció megelőzése 

- a feleslegesség tudat kialakulásának megelőzése ill. leküzdése  

- a fontosság érzés erősítése 

- a lakók életminőségének megtartása, javítása 

- a boldog, megelégedett idős kor megélése. 

 

Az év folyamán kirándulásokat is szervezünk: állatkerti séta, erdei séta, a város és közeli 

nevezetességek megtekintése, közös vásárlások. A nyári hónapokban kedvelt program a 

szalonnasütés, bográcsozás. 

Évente ismétlődő nagyobb volumenű programjaink:    

Májusban: Anyák - Apák napja, amelynek igazi célja a lakók és a hozzátartozóik találkozása 

                                    

Októberben: Idősek Ki Mit Tud - ja.                                                                                                                                   

2002. évben vezettük be intézményünkben a hospice szellemű ellátást, a terminális állapotban 

lévő betegek kiemelt gondozását. 

6 dolgozó 2x1 hetes képzésen vett részt, majd az ott elsajátított ismereteket kiscsoportos 

képzéseken adták át az intézet többi dolgozójának. Ez az ellátás magába foglalja a haldokló 

beteg körüli fizikális ellátást, rituális feladatokat, a hozzátartozók, a lakótársak felkészítését, 

segítését, az emberhez méltó halál körülményeinek biztosítását. 

A 2 db Hospice szobában lehetőség van a haldokló beteg elkülönítésére és a hozzátartozó 

éjszakai ott tartózkodására. 

A mentálhigiénés csoport munkaterve a 3. sz. mellékletben található. 
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V. Az ellátás igénybevételének módja 
 

 

1. Az intézményi ellátás igénybevételének módja: 

 

 

1.1.    Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője kérésére történik. A kérelmet az ellátást igénylő, 

illetve törvényes képviselője a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtja be, vagy szóban is kérelmezheti 

az intézmény igazgatójánál. 

Amennyiben az ellátást igénylő teljesen korlátozott cselekvőképességű, a 

kérelmet törvényes képviselője terjeszti elő. A részben korlátozott 

cselekvőképességű személy a kérelmét törvényes képviselőjének 

beleegyezésével terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány 

kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt. Amennyiben a törvényes 

képviselő ideiglenes gondnok, a gondnokolt intézményi elhelyezésére 

vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása 

szükséges. 

A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a demens 

személyek ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelemhez be kell nyújtani 

az orvosszakértői szerv vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 

befogadott demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos 

által kiállított, a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát megállapító 

szakvéleményt. 

 

 

1.2.   Az otthon lakói lehetnek azok az időskorú nyugdíjas személyek, akik jelentkeznek 

felvételre, továbbá – részükre 4 órán túli gondozási szükségletet állapít meg az 

intézet vezetője, nem ön és közveszélyesek (nem pszichiátriai betegek) vagy 

szenvedélybetegek, elfogadja az otthonra vonatkozó szabályokat, az otthon 

belső rendjét szabályozó előírásokat, megfizeti a térítési díjat. 
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Felvehető az intézménybe a kérelmező házastársa, élettársa, testvére és 

közeli hozzátartozója a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában 

is, ha a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 éve együtt él a 

kérelmezővel. 

 

Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak a 

kórokozó-hordásra irányuló negatív tüdőszűrő és széklet- bakteriológiai vizsgálati eredmény 

igazolásával kerülhet sor. 

Az intézet igazgatója a kérelem benyújtását követően elvégzi a gondozási szükséglet 

vizsgálatát és az előgondozást. 

 

A lakó vagy törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy: 

- a tájékoztatóban, házirendben foglaltakat megismerte, tudomásul vette 

- az intézmény részére az előírt nyilvántartásokhoz, a személyi térítési díj 

megállapításához szükséges adatokat megadja és az esetleges változásokat 

haladéktalanul jelzi, 

- továbbá nyilatkozik arról, hogy a Házirend és a megállapodás tervezetét     

   átvette. 

 

Az intézmény igazgatója férőhely biztosításról szóban vagy telefonon értesíti az ellátást 

igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes 

képviselője az intézmény igazgatójának döntését vitatja, az arról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

 

Az igazgató az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények beérkezési 

sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről, kivéve, ha az ellátott helyzete 

a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezési igény sorrendben megelőzi a 

többi kérelmet. 

 

Ha soron kívüli elhelyezés igénye merül fel, az igazgató dönt a soron kívüliség fennállásáról. 

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, akkor az intézményvezető 
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haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak 

sorrendjéről. 

 

Soron kívüli ellátás biztosítását megalapozza: 

 

 Háziorvos, szakorvos szakvéleménye, mely szerint indokolt a soron kívüli elhelyezés.  

 Önmaga ellátására teljesen képtelen, nincs, aki ellátásáról gondoskodjon és ellátása 

más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg. 

 Szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás 

következett be, ami indokolttá teszi a soron kívüli ellátást. 

 Kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával olyan mértékben és 

helyrehozhatatlanul megromlik, hogy életét, testi épségét veszélyezteti. 

 

1.3.    Az intézményi jogviszony kezdete: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a bíróság 

ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, a bírói ítélet, a személyes gondoskodás iránti 

kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése, azaz az intézményvezető intézkedése 

alapozza meg. 

Az intézeti jogviszony az otthonba való beköltözéssel kezdődik. 

 

A beköltözéskor az intézet főnővére, vagy osztályos nővére fogadja az új lakót, akik 

segítséget nyújtanak a férőhely elfoglalásában, az intézet és lakótársak 

megismerésében. Segítik oldani azt a szorongást, amit a természetes módon a változás 

körülményei az idős ember életében pszichés változásokat eredményezhetnek. 

 

A beköltözést követően az intézet dolgozói segítségével elvégzik az adminisztrációs 

munkákat (leltárkészítés, személyes adatok, iratok leadása) és az új lakót 

megismertetik az intézet házirendjével, majd egy példányt átadnak számára. 
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A megállapodás tartalmazza: 

   Az intézményi ellátás időtartamát. 

   Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét. 

   A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 

 

A megállapodás megkötésével egy időben az intézet vezetője, vagy az általa megbízott 

személy tájékoztatja a jogosultat, vagy törvényes képviselőjét az alábbiakról: 

 az otthon részéről biztosított ellátásról, a szolgáltatásokról azok tartalmáról és 

feltételeiről. 

   a lakók jogairól, kötelezettségeiről, 

   a lakók és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás lehetőségéről 

 az  otthon  által  vezetett  nyilvántartásokról  (  lakónyilvántartás,  étkezés, 

térítési díj stb.), 

   az otthon házirendjéről, 

   a panaszjog gyakorlásának módjáról, az érdekképviseletről, 

   a lakó és az otthon közötti jogviszony megszűnésének lehetőségeiről, 

   a fizetendő térítési díjról, egy lakóra jutó önköltségről. 

 

 

VI. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

Rendszeres és állandó kapcsolattartás a szociális ellátórendszerrel és az egészségügyi 

intézménnyel, valamint a háziorvosokkal, szakorvosokkal. Nagymértékben segítik és 

támogatják az intézmény által nyújtott szolgáltatás megismerését, igénybevételét. Helyi 

polgármesteri hivatal szociális és gyámügyi osztályával napi kapcsolattartás.  Internetes 

honlapon szintén lehetőség van tájékozódni. 

 

Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek 

védelmével kapcsolatos szabályok 

 

 

 



25 

 

A LAKÓK ALAPVETŐ JOGAI 

 

1. Az intézményben ellátottak jogai: 

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az egyéni, személyre szóló ellátásra, 

melyet állapotához, szociális helyzetéhez, egyéni szükségleteihez kell 

igazítani. 

 A szolgáltatások során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármely okból (pl. 

Nemi, etnikai hovatartozás, vallási, világnézeti, politikai meggyőződés 

szerint). Mindenkinek egyenlő esélyekkel kell biztosítani a szolgáltatásokhoz 

való hozzájárulás lehetőségét. 

 Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat sem szabad mozgásában, sem a 

személyes tulajdonát képező tárgyai használatában, kivéve, ha azok 

veszélyeztetik az intézményben élők testi épségét. 

 Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, 

gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek 

betartása érdekében: 

 

Az intézmény vezetője a fentiekről évente tájékoztatást készít és lakógyűlés 

keretében személyesen is tájékoztatja a lakókat. 

 

Tájékoztató a faliújságon is megtekinthető, mely tartalmazza: 

 Az intézmény működési költségeinek összesítését 

 Az intézeti térítési díj havi összegét 

 Egy ellátásra jutó önköltséget 

 

2. Az intézmény dolgozói kötelesek az ellátást oly módon nyújtani, végezni, hogy az 

ellátottakat megillető alkotmányos jogai ne sérüljenek és az alkotmányos jogaik teljes 

körű tiszteletben tartása mellett nyújtsák az ellátást, különös tekintettel: 

 

 Az élethez, emberi méltósághoz 

 A testi épséghez 

 A testi, lelki egészséghez való jogra 



26 

 

 

3. Az ellátást igénybe vevőket megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. (Az arra illetéktelen személy nem kaphat 

tájékoztatást sem az ellátott magánéleti problémáira, sem egészségi állapotára, sem 

jövedelmére vonatkozóan). 

Az igénybevételi eljárás során figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő 

adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

 

4. A lakó intézetbe történő költözésekor a saját használatában lévő ingóságairól három 

példányban nyilvántartást kell felvenni, amelyet felvevő és a lakó aláírásával hitelesít 

(leltár). 

Amennyiben a nyilvántartásban lévő ingóságot vagy értéket a lakó elidegeníti, 

elajándékozza, eladja stb., azt kérjük jelezni, hogy az érkezéskor felvett nyilvántartást 

módosíthassuk. 

 

 

5. Minden lakó a vagyonával, készpénzével szabadon rendelkezhet. Amennyiben a lakó 

igényli a betétkönyvének, értékeinek intézményi kezelését, azt írásban kérheti két tanú 

aláírásával. A letétbe helyezett értékeket az intézmény személyenként tartja nyilván, a 

letéti pénzkezelési szabályzatban szabályozott módon. Az intézmény csak az általa 

őrzött tárgyakért, takarékbetétkönyvekért vállal felelősséget. 

 

6. A nyugdíjak felvétele és kifizetése minden hó 20-25-e között történik, a gondozási díj 

levonása után a fennmaradó összeg kerül kifizetésre. A gondozási díj egy-összegben 

kerül az otthon számlájára. A nyugdíj és a zsebpénzek kifizetése két tanú jelenlétében 

történik. A lakók vagy hozzátartozójuk kérhetik a nyugdíj letéti kezelését. 

Amennyiben a lakó az intézmény részére adományt ajánl fel, az adományt 

feltételekhez kötheti és azok teljesüléséről az intézmény valamennyi lakóját 

informáljuk. 
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A LAKÓK ÉRDEKVÉDELME 

 

Az intézménnyel az ellátásra jogosultak érdekvédelmét az „Érdekképviseleti Fórum" és az 

ellátottjogi képviselő látja el. Az érdekképviseleti fórum tagjait a lakógyűlés választja.  

Az intézményvezető által összehívott lakógyűlés egyrészről szintén a lakók érdekeit képviseli, 

amelyre meghívást küldtünk a lakók hozzátartozóinak, intézmény munkatársainak és a 

fenntartó képviselőjének. 

 

Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályait a „Házirend" tartalmazza. 

 

A lakók panaszukkal, problémájukkal az ellátottjogi képviselőhöz is fordulhatnak. Neve, 

elérhetősége, fogadóórájának helye, időpontja az intézményben a lakók számára jól látható 

helyen kifüggesztve megtalálható. 

 

 Az otthon életének fontos része az Idősek Tanácsa. 

 

a.) Az Idősek Tanácsa a lakók közösségének operatív szerve, amelynek tagjait a lakók 

maguk választják. 

b.) Az Idősek Tanácsa működéséért a mentálhigiénés csoportvezető a felelős, működési 

feltételeit az intézmény biztosítja. 

 

 

Dolgozók jogai-kötelezettségei, érdekvédelme 

 

Dolgozóinknak mindazon jogok és kötelességek gyakorlását biztosítjuk, amelyeket a „Mtv.", 

a Kjt. előír és biztosít számukra. 

Panasszal élhetnek, illetve sérelmeikre jogorvoslatot kaphatnak: 

 

o intézményvezetőtől, 

o a fenntartótól, 
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o ha nem elégíti ki a dolgozót a kapott jogorvoslat, Munkaügyi Bírósághoz 

fordulhatnak. 

Minden más esetben az érvényben levő Ptk. Rendelkezései az irányadók. A dolgozók jogait-

kötelességeit a munkaköri leírásaik tartalmazzák, a rájuk is vonatkozó „Házirend" valamint az 

„SZMSZ" ide vonatkozó rendelkezései. 

 

 

 

A LAKÓK ÉS DOLGOZÓK KAPCSOLATA, ETIKAI KÉRDÉSEK 

 

 

Minden lakónak joga van eddigi, megszokott életvitelét folytatni, amennyiben a lakótársai 

nyugalmát nem zavarja. Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a lakók és dolgozók 

személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletben tartásáról, a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási 

kötelezettségének érvényesítéséről. Az otthon lakói becsüljék meg és tiszteljék az intézmény 

róluk gondoskodó dolgozókat. Kedvező magatartásukkal járuljanak hozzá, hogy az itt 

dolgozók megfelelő minőségben tudják az értük és érdekükben végzett munkájukat végezni, 

írásba foglalt kötelezettségeiken túl egyéb feladat-és munkavégzést nem követelhetnek tőlük. 

 

Az otthon dolgozója köteles a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a belső 

szabályzatokban, a rá vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások és a munkaköri leírásban 

foglaltak szerint végezni munkáját. 

Köteles az otthon lakója iránt tiszteletet viseltetni, udvarias, tapintatos, kulturált, példamutató 

magatartást tanúsítani, őket hivatásának megfelelően ellátni, emberi jogaikat biztosítani.  

 

Figyelemmel kell kísérnie a lakók egészségi állapotát. Betegségük esetén az orvos által előírt 

gyógyszeres és egyéb kezelésüket el kell látnia. Tartson rendet az önellátásra nem képes beteg 

lakók szobájának berendezésében, felszerelési tárgyaikban, ruházatukban, öltözködésükben, 

testi higiénéjükben. A lakó hozzátartozóit az előírtak szerint kell tájékoztatnia.  

 

Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő, közeli 

hozzátartozója a lakóval tartási, életjáradéki és öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt 

– illetőleg annak megszűnésétől számított egy éven belül – nem köthet. A dolgozó a lakótól 
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sem pénzbeli, sem természetbeni ellenszolgáltatást nem fogadhat el. Az otthon dolgozója a 

lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet /adás-

vétel/ nem köthetnek egymással. 

 

Az intézmény teljes körű ellátást biztosít, amely minden lakót megillet. Ezért a lakók 

személyi térítési díjat fizetnek, így ezt meghaladóan, semmilyen szolgáltatásért nem adhatnak 

egyéb juttatást. (Pénz, ajándék stb.). Kérjük, hogy ezzel ne kísértsék az ellátókat. 

 

Mindenkitől, lakótól és dolgozótól elvárható, hogy az otthonban olyan magatartást tanúsítson, 

amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségét, az együttélés szabályait. 

 

Az emberi kapcsolatok normái szerint kell élni, amely kizárja a túlzott alkoholfogyasztást, 

hangoskodást, duhajkodást. A megszegőkkel szemben az intézet vezetője és az 

érdekképviseleti fóruma hivatott eljárni.  


