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Köszöntő
A

Schweitzer Albert Református Szeretetotthon nevében, mely a Magyarországi Református
Egyház egyik időseket ellátó intézményrendszere, szeretettel köszöntöm minden kedves
lakónkat, a hozzátartozőkat és látogatókat. Otthonunkat a Szentírás tanítása alapján az a
keresztyén szellemiség jellemzi. Intézményünk szorosan beilleszkedik a magyar társadalmi
rendszerbe is, így ránk is ugyanazok a törvényes előírások vonatkoznak, mint minden más
ö nkormány zati, állami intézményre.

Házirendünk az alábbi rendelcteket és törvén.vekct használ,ia_fel;
1.

2,

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIL törvény.
1/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet, mely a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szól.
3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szőlő 9l1999.
(XL 24.) SZCSM rendelet.
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítésidíjárőI szőlő 29l1993.
(II. 1 7.). Kormányrendelet.

5. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,

intézmények és
és ellenőrzéséről szőlő 369120B. (X. 24,)

hálózatok hatósági nyilvántartásáról
Kormányrendelet.

Kérjük Önöket, hogy a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jegyében igyekezzünk a Házirend,
minél pontosabb betartására, hogy intézményünk, amely az itt élők otthona, zavaftalanul és
iól működhessen.
A szép református köszöntéssel zárom bevezetőmet:

Átaást és békességetkívánok tesfvéri szeretettel!
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BEvEZETÓ
Kedves Lakóin ko Tisztel t Hozzátartozők|
Kedves Munkatársak!
Kérem Önöket, hogy ezen HÁZInnND-et, amely az Otthon életénekfontos szervezője,
szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, és olyan eszköznek tekinteni, mely az
Otthon kiegyensúlyozott, békés,családias jellegének biztosítására hivatott.

A HÁZIREND-ben:

.
.

egyrészt olyan kérdésekre, felvetődő problémákra adunk választ, amelyeket - a szociális
intézményeinkbenhosszú évek, évtizedek tapasztalatai alapján - szükségesnek tartottunk
leírni;
másrészt foglalkozunk azokkal a részterületekkel, melyeket a vonatkozó jogszabályok
kötelezően előírrrak számunkra,

Az intézményijogviszony létrejöttekor a Házirend egy példányát az intézményvezetője
végleges használatra átadja Önnek; egy másik példánya pedig az intézményben jóI
láthatő helyen ki van függesztve, abból a célból, hogy ÖN, a hozzátartozői és az
intézményd o l goz ó i számár a fo l yam ato s an hozzáférhető e gyen.
l

A HÁZIRBND CBLJA
A református szeretetszolgálati intézménycélja, hogy biztonságos, nyugodt életfeltételeket,
személyre szóló, az egyéni szükségletekhezigazodó szeretetteljes, teljes körű ellátást, ápolástgondozást, és az ehhez szükséges szolgáltatásokat, valamint a hitélet gyakorlásának meghitt
körülményeit biztosítsa az ellátást igénybe vevők számára.

A Házirend célja, hogy

tájékoztasson az alapvető szabályokről, szabáIyozza az otthon által
nyújtott szolgáItatások körét, azok ellenőrizhetőségét, a lakók és dolgozók kapcsolatát, a

humánus és demokratikus együttélés szükséges normáit, az intézménybelső rendjét, az
egyéni és azintézményiérclek- és vagyonvédelmét, az érdekképviselet módját, abból a célból,
hogy biztosítsa az iníézménybenélők számáta a nyugodt, békés,otthoni légkört,

A házirend olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a lakókra, a dolgozókra és az intézmény
területén tartózkodó, az intézménnyeljogviszonyban nem állő személyekre nézve egyaránt
kötelezőek,

frrrrr..,

AZ II\TEZMENY ALAPVETO MÚKÖDESI ADATAI
Azlntézményadatai:

l
r

§zékhelye: 1 146 Budapest, Hermina út 51.
felephelye: 1171 Budapest, Lemberg u. 20.
Budapest, Hermina út, 51,

:

i:i:ilffijl46

Hermina út 51.: 06-11343-43-16
06-1l343-60-10
Lemberg u, 20.: 06-11258-52-17
06-1l256-72-03
dz intézményvezető neve: Nagy Zita
dzintézményvezető telefonszáma: 06 (1) 34-34-316
Az intézmény típusa:
o 'fartós bentlakásos intézmény-Idősek Otthona
Férőhelyek - működési engedély szerinti - száma:
o Hermina út: l04 fő (átlagos szintű ferőhely)
o Lemberg u.: 28 fő (átlagos szintű ferőhely)

r
r

.

Ellátottak köre:
o Tartós bennlakásos Intézményünkben: olyan nyugdíjkorhatárt betöltött idős
személyek, akik önmaguk ellátására ttem, vagy csak részben képesek, de
egészségiállapotuk rendszeres győgyintézeti kezelést nem igényel, kivéve
olyan, l8-ik életévüket betöltött személyeket, akik betegségük miatt
önmagukról gondoskodni nem tudnak.
Ellátási terület:
o az idősek otthona esetében Magyarországközigazgatási

.

A Fenntartő

r
r
l
l
l
l

r

adatai:

A fenntartó megnevezése: Református Szeretetszolgálat
d fenntartó székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

d fenntartó postacíme:

1146 Budapest, Hungaria krt. 200.

dfenntartótelefonszáma 06-I-460-0747
d fenntartó képviselőjének neve: Cziberc Károly

d fenntartó képviselőjének beosztása: főigazgatő
d fenntartó képviselőjénektelefonszáma: 06-I-460-0747
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területe.

AZ OTTHON ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
A

Lakóknak - a közösségi együttéléstermészetes korlátjait figyelembe véve - joguk van
megszokott életvitelük és életrendjük folytatására, oly módon, hogy azzal más lakók
nyugalmát nem zavarják, jogaikat nem korlátozzák és figyelembe veszik az intézmény
napirendjét.

A

Lakók nem korlátozhatók átlampolgári jogaik gyakorlásában, ennek feltételeit az

intézmény biztosítani köteles.

Az intézmény a szolgáltatásait mindezek, valamint

a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

alakította ki:

Elhelyezés:

Azintézmény a lakókat otthonosan kialakított,1-2-4 ágyas, a lakó egyészségiállapotának és
életvitelénekmegfelelően a székhelyen vagy a telephelyen, megfelelő szobákban, ill. 2
személyes aparlmanokban helyezi el, a lakóval (ill. gondnokával) kötött Megállapodás és a
Házirendben foglaltak szerint.

Az

intézménybiztositja a lakók által hasznáIt lakrészben az életvitelszerű tartózkodást, a
folyamato s fűtést, vi l ágítást, mele gvíz ellátást.

A lakók rendelkezésére állnak a gondozási egységenkéntkialakított közösségi helységek és a
személyes rendelkezésre bocsátott apartman vagy a személyes gondozási terület.

Étkezésmegszervezése

Az intézmény az étkezésta lakók életkori sajátosságainak, valamint az egészségestápláIkozás
követelményeinek megfelelően nyújda, a szociális étkeztetésrevonatkozó szabályok
figyelembevételével.
Az ellátottak étkeztetése keretében legalább napi ötszöri étkezést- ebből legalább egy
alkalommal meleg ételt - kell biztosítani, (3 főétkezés, 2 kisétkezés)
Haaz ellátást igénybe vevő egészségiállapota indokolja,részére - orvosi javaslatra - az orvos
előírásainak megfelelő étkezési lehetőséget (pl. diéta, gyakoribb étkezés)kell biztosítani.

Az ápolő-gondozó

otthonokban a fekvőbetegek ellátása során gondoskodni kell a rendszeres

folyadékbevitelről.

A

napirendben meghaíátozott időponton kívül étkezéstcsak igazolt távollét esetétr, külön
kérésre lehet igénybe venni.

Általános szabályok:
a. Járóképes lakók az ebédlőben étkeznek. A fekvőbetegek részérea gondozók a
szobába viszik az éte|t,
b. Egyéni étkezésrendkívüli esetekben lehetséges.
c. Kávéfogyasztás: az intézményben kávéfőző automata gép működik, és
természetesen igénybe is vehető, Nescafe fogyasztása lehetséges, ehhez az
intézmény munkatársai forró vizeí biztosítanak. A lakók egészségiállapotának
megóvása érdekében, továbbá balesetvédelmi és tűzrendészeti előírások miatt a
kávéfőzés nem lehetséges sem a lakószobákban, sem a teakonyhában,

Az étellel kapcsolatos megjegyzéseket, észrevételeket a szintvezetőknek lehet jelezni.
Ruházat, textília biztosítása

A lakó azintézményben saját ruházatát

és textíliáját használja.

Ha a lakó megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű
ellátás részekéntnyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamíníaz
évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más
lábbelit - tartalmaz.

A

ruházat pótlását elsődlegesen a lakók készpénzvagyonából kell biztosítani.

Az

előzőekben felsorolt ruházat összetételéről, mennyiségéről ellátás indokoltságárőI az
intézményvezetőj e dönt.

A lakó az intézmény által nyújtott ruházatot nem köteles használni , azonban saját ruházatának
elhasználódása esetén is csak a Házirendben meghatározottak szerinti ruházati ellátást
igényelheti.

Lehetőség van a hozzátaftozó, ill. törvényes képviselő által hozott ruhanemű és textília
személyes használatára azzal a kikötéssel, hogy az alakő életvitelének megfelelő legyen.
Az intézményvezeíője a lakó szükségletei, valamint a ruházat elhasználódásának
figyelembevételével gorrdoskodik az előírások szerinti ruházat beszeruéséről, illetve
cseréjéről, abban az esetben, ha erre a gondozott anyagi lehetőségei nem nyújtanak fedezetet.

Az

tntézmény a textíliával va\ő ellátás keretében, valamint a személyi higiénébiztosítása
érdekében ellátottanként

a)
b)

c)

három váltás ágyneműt,
a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges
anyagokat, eszközöket,

az incontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket, szükség

szerint biztosítja.
f-elsoroltakat kizárőlag abban

A

az

esetben biztositja az intézmény, ha
rendelkezik vele és beszerzéséreanyagi okok miatt nem képes.

a lakó

nem

A mentálhigiénés ellátás biztosítása

Az

intézménymindent megtesz a lakó testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének

érdekében.

Az

intézményi életformához való alkalmazkodás elősegítése, dz igénybe vevők
mentálhigiénés ellátásának biztosítása a szociális intézmény valamennyi dotgozójának a

í'eladata.

A

mentálhigiénés - szociális munkatársak gondoskodnak arról, hogy a lakók minden
irrtézményiprogramról időben értesüljenek.
A foglalkozások helyszíne és időpontja a folyosói hirdetőtáb|án olvashatóak, valamint a
hangosbemondón keresztül is értesülnek minden alkalomró1 a lakók.
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Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

A

-

-

elősegítését egyéni és közösségi formában is
fontos
feladatunknak tartiuk. Az intézményfenntartőja a Magyarországi Református Egyház,
ennek megfelelően az intézmény biztosítja a református vallás gyakorlásának lehetőségét,
szervezett keretek között énekóra, bibliaóra és hetente több alkalommal istentisztelet
keretében kerül sor. Rendszeresen van lehetőség Úrvacsora vételére.
A bibliaórákon és az istentiszteleti alkalmakon való megjelenés nem kötelező, azt mindenki
belső lelki igénye szerint veszi igénybe, Természetesen - igény szerint - lehetőséget
biztosítunk lakóinknak más vallás egyéni gyakorlására is.

lelki élet gyakorlásának

Egészségügyi ellátás

Azintézménybiztosítja a lakó egészségügyi ellátását, ennek keretében gondoskodik a lakó
a)

b)

zésétszolgáIő felvil á g o s ítás á ró l,
rendszeres orvosi felügyeletéről, (melyet hetente több alkalommal az intézmény
háziorvosa és szakorvosok biztosítanak, indokolt esetben ügyeletet, mentőt hívunk
a nap bármely szakában)
e g é szs é gm

e gőr

c)

szükség szerinti ápolásáról,

d)

szakorvos i ellátásához v alő hozzájutás áró l,
kórházi kezeléséhez v a|ő hozzájutásáről,
Házirendben, illetve gyógyszerlistában meghatározott győgyszerellátásáról,
gy ő gy ászati s e gé d e szkö zö khö z v alő ho zzájutás áró l .

e)

0
g)

Az intézmény a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja a lakó egészségiállapotának
folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt
vizsgálat elvégzését-ha az intézmény keretei között megoldható * gyógykezelését.

Az

intézményberrnapi 24 őrában szakképzett ápoló, gondozók ápolják, és teljes körúen
gondozzák a lakókat.
Váratlan rosszullét esetén a műszakfelelős ápoló szükség szerint orvost hív.
Gyógyszert a gondozottak csak orvosi utasításra, előírt adagban szedhetnek.
Minden gondozott részéreegyedileg hatátozza meg az orvos, hogy szükség esetén milyen

milyen mennyiségben kaphat. A kapott gyógyszereket egyéni
gyógyszernyilvántarló lapon regisztráljuk. A szükség szerint adott gyógyszer mennyiségét,
gyógyszereket,

időpontját az eseménynaplóban és/vagy a napi gondozási lapon rögzíteni kell,
Az intézményberrműszakonként az ellátottak egészségiállapotát érintő változásokról, illetve
a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet)
kel1 vezetni.

A

gondozottak saját vagy hozzátaftozőik kívánsága szerint saját költségükön szerezhetik be
azokat az orvos által jóváhagyott gyógyszereket, és a győgyhatású készítményeket,melyek a
gondozott számára nem ellenjavalltak, de az intézmény által biztosított alapgyógyszerlistában nem szereplő gyógyszerek.
A fekvőbeteg gyógyirrtézeti kezelést nem igénylő esetekben a heveny és idült betegségekben
az Otthon teljes körű ellátást biztosít.
Minden egészséget érintő jelentős eseményt rögziteni kell a gorrdozott egészségilapján,

A gondozott egészségügyi dokumentációját más intézménybe történó áthelyezés esetén külön
kérésnélki_il is továbbítani kell.

Az

Otthorr köteles az Il2000. (I.7.) SzCsM rendelet 7. § alapján minden lakójáról egyéni
gondozási tervet készíteni.

A gondozási terv

egyénre szabottan határozza meg a lakó állapotának megfelelő gondozási,
lesztési feladatokat, azok megvalósításának mó dszereit.
gondozási tervet az ellátás igénybevételétkövetően 1 hónapon beliil kell elkészíteni. A

ápo ási, fej

A

1

gondozási tervet egy munkacsoport készítiaz érintett lakó bevonásával,

A munkacsoport

l.

tagjai:

2.
3.

szociális, terápiás munkatársak,
vezető ápoló,
foglalkoztatást szervező munkatársak,

5.

az intézményorvosai,
ápolók, gondozók,

4.
Az

intézményorvosának megkeresésérea lakó házi-, illetve kezelőorvosa megküldí az
intézményiellátás és gyógykezelés szemporrtjából szükséges egészségügyi adatokat.
Ha a lakót másik bentlakásos intéztnénybehelyezik át, az egészségügyi adat kezelésével
megbízott személy az ellátást igénybe vevő egészségiigyi adatait külön kérésnélkül

továbbítja.

Gyógyszerellátás

Az intézményneka szakmai előírások szerinti gyógyszercsoportokból rendelkeznie

keII az

ellátásban részesülők rendszeres, illetve eseti gyógyszerszükségletéhez igazodő megfelelő
mennyiségű készlettel Az alapgyógyszer készletet havonta az lntézmény orvosa állída össze
az intézményvezető ápoló javaslata alapján, Az alapgyógyszer készlet összeállításánál
figyelemmel kell lenni a lakók egészségi állapotára, valamint az esetleg előforduló sürgős
ellátás esetére is.

A

meghatározott gyógyszercsoportok alapján összeállított alapgyógyszerek körérő1 az
intézrnénypontos tájékoztatást ad oly módon, hogy az az intézményben jól látható helyen
kifüggesztésre kertil.

A

Gyógyszerlistában szereplő gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni
gyógyszerszükséglet költségét * az előző bekezdésben foglalt esetek kivételével az ellátást
igénybe vevő viseli.

A lakó tészéreelőírt gyógyszer felhasznáIását

a szakmai előírások szerinti nyilvántartó lapon

kel1 rögzíteni.

A

győgyszerelést csak az arra kijelölt sza\<képzett ápoló végezheti az orvos utasításának

megf-elelően.

A lakók az oryo§

és ápolók meglrerülésével nem

tarthatnak maguknál gyógyszert!

Az intézmény által szervezett programok, foglalkozások:

Az

intézmény szakképzett munkatársai a lakók életkorának, érdeklődésénekés egészségi
állapotának megfelelő, a szabadidő kulturált eltöltésére alkalmas programokat,
fo glalkozásokat szerveznek.
A különböző programokon, foglalkozásokon, munkában való részvételönkéntes, a gondozott
az általa kedvelt, érdeklődéseinek, képességeinek, készségeinek,állapotának legmegfelelőbb
foglalkoztatási formákat veheti igénybe.
A gondozó személyzet feladata a gondozottak ösztönzése, bátorítása a foglalkoztatási
lehetőségek igénybevételére.A gondozott aktivitásának, érdeklődésének,foglalkoztatáshoz
való viszonyának vá|tozását a szociális és terápiás munkatársak figyelemmel kísérnikés
dokumentálják.

Az intézmény a l a p fe ladatát

Az
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:

évenkéntirendszerességgel megszervezésre kerülő Vámosmikolai kirándulások

térítésmentesek.

A

A

rendszeres pedikűr és fodrászat, térítésellenében vehető igénybe.

kirándulások, színházlátogatások szervezésekor az azt szervező, a lehető legnagyobb
mértékűfizetési kedvezményt igyekszik elérni. A programok egy része térítésmentes.A
konkrét költségekről indulás előtt megfelelő időben tájékoztatunk minden lakót.

A lakók

fo

glalkoztatása

A

lakó intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény Szakmai Programja alapján, az
egyéni gondozási tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve,korának,
ftzikai és mentális állapotának megfelelően
. terápiás és készségfejlesztő foglalkozás.

Tisztálkodás

Az

otthon lakóinak és dolgozóinak törekedni kell a tisztaságra és a rend megőrzésére, a
higiéniás követelrnények betartására. A fennjáró lakók a flirdetési rend figyelembe vételével
vehetik igénybe a fürdőhelyiségeket, igény és szükség szerint. Szükség szerint az ápolők,
gondozók segítenek a ftirdésben,

Az önellátásban segítségreszoruló lakók,

fekvőbetegek személyi higiénéjéreaz ápolók,
gondozók folyarnatosan iigyelnek, a fiirdetésnek meghatározott, írásban rögzitett rendje yan, a
borotválás, kéz-,láb-, körömápolás (amennyiben nem igényel speciális ellátást), a hajmosás
az ápolők, gondozók feladata.

A ruházat tisztítása és javítása

A

ruházat tisztításáról és javításáról

az intézménygondoskodik a mosási rend és a

műszakrend szerint.
Az intézmény mosodája vegytisztítást nem tud vállalni, a vegyile g tisztitandó ruhákat a lakók
saj át kö ltségükön tisztíttathatj ák.

Az

egészségre ártalmas yagy szakadt,

ill.

tisztithatatlan n:hazat megsemmisítését az

Intézményvezető elrendelheti.

Az épület takadtása, a kert gondozása

Az épület rendszeres takaritását a takaritő személyzet végzi a takarítási rend szerint, melytől
eltérni csak indokolt esetben lehet.

A

kert és az intézményhez tartoző egyéb területek rendben tartása szintén az intézmény

feladata.

A

-

lakók, amennyiben erre indíttatást éteznek és egészségi állapotuk is megengedi, részt

vehetnek a takarításban és a kert gondozásában azintézménymunkatarsaival egyeztetve.

az BcyÜrrÉr.,Bs Ár,rn_,ÁNos szapÁr.,yar
Az

intézmény lakója csak érvényesMegállapodással rendelkező személy lehet, aki
megismerte a házirendet és azttudomásul is veszi és ezt aláirásával is igazotja.
Mindenkitől (az ellátást igénybe vevőktől és Intézménydolgozóitól is) elvárható, hogy tartsa
tiszteletben a másik ember alapvető emberi jogait, emberi méltóságát.
Mindenkitől elvárható, hogy az intézményben az emberi kapcsolatok általános normái
szerint éljen, valamint olyan magaÁrtást tanúsítson,amely nem sérti, nem zavatja mások
nyugalmát, személyiségi j ogait.

Tekintettel arra, hogy az intézményben élők az ellátásukért személyi térítésidíjat, az
önköltséges szolgáltatásokért az intézménynek díjat fizetnek, ezért a munkatársak (és
hozzátartozói) nem fogadhatnak el az ellátottaktól semmiféle juttatást, velük gazdasági,
vagyonio pénzügyi és egyéb más jellegű jogviszonyt nem létesíthetnek,sem a gondozási
időszak alatt, sem pedig azazt követő 1 éven belül.
Az iríézményvezetője köteles gondoskodni az alkalmazottak foglalkozásbeli titoktanási
kötelezettségének érvényesítéséről.

Az

intézmény a lakókról jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat vezet. A
nyilvántartásokban szereplő adatok csak az adatigénylésre jogosult szerveknek
szolgáltathatók ki. Azokat sem más személlyel, sem az Otthon többi lakójával közölni

nem lehet!
Az intézményben élő lakóknak is
normákat, az egyijttélés szabályait,

-l

be kell tartaniuk a fent említett általános emberi
a Házirendben foglaltakat. Az intézményrendjét, a
Házirendben foglalt szabályokat súlyosan és ismételten megsértő ellátottat, az

Intézményvezető jogosult az intézménybőlkízámi, vele az ellátási jogviszonyt
kötelezettség nélkül - megszüntetni.

-

elhelyezési

Az

intézmény valamennyi dolgozójának és lakójának egymáshoz való viszonya a
személyiség tiszteletére épül. Elvárjuk a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és

ésszeni határokig a toleranciát.

Dohányzás: az intézmény területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Kérjük
az intézmény területén tartózkodó összes személyt, hogy vegyék figyelembe a nemdohányző
tarsaik igényeit is.
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Szeszesital fogyasztás: a lakók részéreaz intézményterületén és azon kívül a szeszesital
fo gy

asztása

ne

m aj ánl

ot t,

Nem megengedett a szeszesital fogyasztása, ha a lakó gyógyszeres kezelés alatt álI!
Amennyiben az intézményészleli, hogy a lakó alkoholos állapotban van, viselkedésével az
Intézmény rendjét zavarja, az Intézményvezető figyelmeztetésben részesíti,többszöri
fi gyelmeztetés esetén a Megállapodás felbon tását kezdeményezheti.

Az

intézményben mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, ami a lakók, lakótársak
nYugalmát nem zavarja, A szőrakoztatási eszközök hallgatása olyan hangerővel vagy
fiilhallgatóval történjen, hogy az másokat ne zavarjon.

A csendes pihenő alatt

és este 10 óra után a folyosókon és a lépcsőházban a lehető legkisebb

zajjal köz|ekedjünk!

NAPIRBND
Az

intézménynek nincs percre meghatározott napirendje. Természetesen a közösségi élet
vitele, a lakóink igényeinek mirrd teljesebb kielégitése,az egyes szoIgáltatások nyújtásának
technikai időigénye és kiszolgálása megkövetel egyfajta rendszerességet. Ennek okán
tevékenységünket és a lakóink napi életéta szolgá|tatások viszonylag kötött időpontjai
foglalják keretbe.
A felkelés és lefekvés, valamint az étkezésekidőpontja a szintek műszakrendjében rögzítésre
kerül.
Este l0 óra után kerüljük anagy zajjal járő tevékenységeket.

AZ INTEZMENYBÓL VALO ELTÁVOZÁS ES VISSZATERBS RENDJE
,!,

Az lntézményből való eltávozáskor

és megérkezéskor a portán az eí-re a céIra rendszeresített
füzetbe kötelezően felírásra kerül az eltávozás majd az érkezésidőpontja, az eltávozás célja.
Hosszabb - egész napos, vagy több napos - eltávozásrő7 a yezető ápolót és a szintvezető
munkatársat tájékoztatni kell. Célszerű, ha a lakó jelzi, hol fogtartőzkodni, és szükség esetén
milyen címen, telefonszámon érhető el. Ha valaki később kíván visszatérni az intézménybe,
mínt azt előre bejelentette, akkor telefonon jelezze a módosított visszatérési idópontot.

A távozás feltételei:

.
.
'

megfelelő fogadó háttér, (lakás, család)
önállő távozáshoz megfelelő egészségiállapot;

gondnokság alatt áIIó lakók, valamint önálló

távozáshoz nem megfelelő

egyészségi állapotú lakók esetén megfelelő kíséret.

Távozáskor az Íntézménya lakó rendelkezésére bocsátja a távollét időtartama alatt szükséges
gyógyszereket, gyógy ászati segédeszkö zöket.

Az egyéni eltávozás korlátozását az intézmény orvosának j avaslat a alaplán az otthon vezető.je
rendelheti el olyan esetekben, amikor a lakó önmaga vagy mások egészségét,testi épségét
veszéIyezteti. Az eltávozás korliúozására a múszakfelelős munkatársnak saját hatáskörében

joga van akkor, ha a lakó előre nenr láthatőan magatartásával másokat megbotránkoztat,ill,
11

saját és mások testi épségétveszélyezíeíi.I|yen esetekben az eltávozás megtagad,ását az
eseménynaplóba fel kell jegyezni, és arról az illetékes felettes személyt (Intézményvezetőt,
v ezető ápo l ót) érte s íteni, táj éko ztatni kel 1.

A

LAKÓKBIzToNsÁcÁnÓl

A lakók biztonságáről az intézménykétféleképpengondoskodik:
Az intézmény munkatársai folyamatos munkarendben dolgoznak, így az intézmény
felügyelet nélkül- még rövid időre setn marad.

A

lakók lakrészük bejárati ajtqát csak az intézményvezető vagy az vezető ápoló tudtával
tarthatják kulcsra zárva. Belülről történő bezáráskor a kulcsot ne hagyjuk azárban!

A lakók saját érdekébena lakrészük bejárati ajtajának pótkulcsa a saját kezűIeg lezát és
aláírt borítékbanaz íntézményvezetőáltal kijelölt lrelyerr van elhelyezve, hogy
szükséghelyzetben (rosszullét, tűzeset, csőtörés stb.) a ház dolgozói a lakrészbe
bejuthassanak, és intézkedéseket tehessenek. Ezekben az esetekben az ajtő felnyitásakor
legalább két tanir legyenjelen ésjegyzőkönyvet kell felvenni az esetről.
Szükséghelyzetben (lakó rosszulléte; a dolgozókkaltávozási szándékát nem közölte, atávozó
füzetben nem szerepel, ajtaja zárva, pótkulcsot nem adott le és bevett szokásaitól eltérően a
lakó nern jelentkezik; csőtörés, tűzeset stb.) az intézmény dolgozói az ajtőt felnyitják, a
helyreállítás költségeiről viszont a lakó köteles gondoskodni.

A KAPCSOLATTARTÁS RENDJB
Látogatók fogadása:
Azintézménylakóját hozzéúartozői,baréúai,ismerősei szabadon látogathatják.
Megszabott látogatási idő nincs, de célszerű a lakót úgy látogatni, hogy azzal napi
életritmusát, megszokott tevékenységeit ne zava{ák meg.
A látogatókat a lakók szobájukban vagy a közös helyiségekben fogadhatják.

Kérjük a látogatókat, hogy legyenek szívesek betarlani az intézményrendjét, valamint
látogatásukkal lehetőség szerint minél kevésbé zavarják a többi lakó nyugalmíú" és az
intézményben folyó munkát!

Abban

a

nem kívánt esetben, ha

a

látogató súlyosan megsérti a Házirendet, az

intézményvezető a láto gatást korlátozhatj a.

Levelezés:

A lakóink

saját költségükre szabadon bonyolíthatj ák leve\ezéseiket.
intézmény címére,saját nevükre kérjék.

A

leveleiket az

Telefonálás: a keresett lakó közvetlen számon (a Hermina úrti székhelyen: 06l/343-6010 az
intézmény 3. emeletén található nyilvános telefonon, a Lemberg utcai telephelyen: 06112567203 te\efonszámon) vagy a lakó által megadott telefonszámon érhető utol.

I2

az rxrnzvrnxynB nnvrHBró rÁncyax xönn
A

lakók saját lakrészük berendezésére(a Lemberg utcai telephelyünkön) tetszés szerint
hozhatnak be bútorokat és más kiegészítőket a telephely vezetőjével töfténő előzetes

egyezetés alapján. Csak annyi bútort lehet behozni, amennyi a lakrészben kényelmesen elfér,
nem akadály o zza használőj a mozgását, val amint a munkatársak munkáj át.

A

Hermina

úti székhelyen a vezető

ápolóval történő egyeztetést követően kerül

megállapításra a behozható személyes használati tárgyak és bútorok köre.
Csak azon tárgyak hozhatók be az intézménybe, melyek az elektronikai és tűzvédelmi

biztonsági előírásoknak megfelelnek és az intézménykarbantartój a á|tal bevizsgáltak
(digitális óra, villanyborotva, rádiő, fényképezőgép,stb).
A saját tárgyak karbantartásáról, esetleges javításáról a lakónak kell gondoskodnia.
Károkozás esetében a polgári törvénykönyv általános szabályai szerint kell eljárni.

F'elvételkor az új lakó az intézménybebehozott ingóságait, vagyontárgyait, eszközeit
jelenlétében (ill. hozzátatíozójalgondnoka jelenlétében)tételesen fel kell leltározni. A
leltár ozás lefo lytatását dokumentálni kell.

Azintézménybe fegyvert, önvédelmi eszközt tartani szigorúan tilos!

nnrnrmncőnzns
Azintézménylakóinak joguk van értéktárgyaikat és pénzüket maguknál tartani. Azintéznény
kizárőlag a letétben, elismervény ellenében leadott értéktárgyakértés készpénzértvállal
felelősséget.

Ha az ellátást igénybe vevő vagyontárgya vagy érléktárgyaa megőrzés szempontjából
speciális feltételeket igényel, azintézmény nem tud ebben segítséget nyújtani.
Az éfték-és vagyonmegőrzésre átvett tárgyakról az intézményvezető álta| megbízott
murrkatárs tételes felsorolás alapján átvételi elismervényt készit, és annak egy példányáí
átadja az e||átást igénybe vevőnek, illetve törvényes képviselójének. Az étiéktárgyak átadását
és átvételét két tanú jelenlétébenkell elvégezni. Az értéktátgyak biztonságos megőrzéséről az
intézménygondo sko dik.
Azintézmény értékpapírok,kötvények megőruésétnem vállalja, nem váIlralja továbbá 50.000
Ft feletti éftékűékszerek, festmények, szobrok és műkincsek megőrzését sem.
a) Ékszerek
Ekszereket az intézmény csak kőrházi tartőzkodás idejére vesz át megőrzésre , az ellátott
kérésére.Az elhelyezés tényéről,és az átadott étléktárgyakról átvételi elismervényt kell
készíteni,melyben tételesen fel kell sorolni az ékszereket (szinét, formáját, méretét,
megkülönböztető jegyeit fel kell tüntetni). Az átvételi elismervényen fel kell ttintetnt az
átadás dátumát, az átadő és az átvevő nevét, aláirását, A későbbi viták elkerülése végett a lakó
ékszereit egy csomagban kell elhelyezni, melybe az éúvételielismervérry egy példányát bele
kell tenni. Az átvételi elismervény második példányát az éúadőlakó kapja meg, a harmadik
példányt az intézmérrymegőrzi.
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b) Készpénz

A lakótól

átvett készpénztelsősorbatr a lakó, illetve törvényes képviselőjének
meghatalmazása szerint az intézményben vagy pénzintézetben kell megőrizni. A lakótól

-]

megőrzésre átvett készpénzről két tanú jelenlétében elismervényt kell kiállítani.
A lakó készpénzénekkezelése saját vagy törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozaía

]

történhet. A letétben elhelyezett
készpénz elsősorban a személyes szükségletek kielégítését
szolgálja.A személyes szükséglet
körébe tarlozik különösen az intézményiellátást meghaladó mennyiségű vagy minőségű
élelmezés,ruházat, valamint textília. A felsoroltakon kívül személyes sziikségletek
kielégítését
szolgálja még a személyes használatí tárgy (pl. televizió, magnetofon, rádió,
hűtőszekrény) és szoIgáltatás (pl. fodrász, kirándulás, kulturális program) is.

szerint személyes nyilvántartású letét formájában

is

t

Amennyiben a készpénzformájában átadott összeg az 100.000 Ft_ot meghaladja,
pénzintézetibetét formájában kell megórizni, az intézményalszámláján névre szólóan. A
készpénz betétben való elhelyezéséről a pénz átvételétől számított négy munkanapon belül az
intézményerre kijelölt munkatársa gondoskodik. A készpénzbetétben törlénő elhelyezéséig
annak me gőrzésé t a P én:zkezelési szabály zatban fo glaltak szerint kell bizto sítani.
A készpénz kezeléséről,a kezelésre jogosult személyekről, valamint a pénz felhasználásának

l

és elszámolásának módjáról részletesen aPénzkezelési szabályzat rendelkezik.
l

A lakó

magánál tartott értékeinek megőrzésé ért az intézmény semmi felelősséget nem
tud vállalni.

nnrBxBx rrenÁsa
t

Az ér-tékekkiadása * hasonlóan az átvételhez - a lakó (vagy gondnoka) jelenlétébentörténik.
Az értékekátvételét a lakó, (vagy gondnoka) aláirásával igazolja.

L

rnnÍrnsl DÍJAK
t

Az

ellátást igénybe vevő/törvényes képviselő (az ellátott rendszeres havi .jövedelméből,
jelentős pénzvagyonából, illetve jelentős ingatlanvagyonából), a taftásra kötelezett és képes,

Vagy az azt vállalÓ személy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a
Megállapodásban és a térítésidíj értesítőbenmeghatározottak szerint térítésidíjat
köteles fizetni.

A lakó által megfizetendő térítésidíj összegéről a lakóval kötött,
elhelyezésről szóló Megállapodás és a térítésidíj értesítő rendelkezik.

A

az

intézményberr való

a megállapítás időpontjától ftiggetlenül évente két
alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg.
A térítésidíj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítésidíj megfizetésének
időpontjáról a fenntarló rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy azúj téritésidíj megfizetésére a
jogosult nem kötelezhető a í-elülvizsgálatot megel őző időszakra.
személyi térítésidíj összege

Az aktuális intézményitérítésidíj összegét az

intézmény hirdetőtábláján kifiiggesztésre

került.
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A

lakó, ill. a tartásra kötelezett személy álta| ftzetendő térítésidíj aktuális összegérőI az
intézmény rendszeresen értesítia lakót/torvérryes képviselőjét i11. a tartásra kötelezett és

vállaló személyt.

A közölt mérlékűszemélyi térítésidíj megfizetését követően az ellátást igénybe vevő számára
maradó költőpénz havi összege nem kevesebb a jogszabályok által meghatározott minimum
összegnél (atárgyév január 1-jén érvérryes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánáI.)
- kivéve az intézményitérítésidíjjal azonos személyi térítésidíj megfizetését vállalók esetét.

Távollét esetén fizetendő térítésidíjak
o a 60 napot meg nem haladó távollét esetén - kőrházi és egyéb távollét esetén is - a
távollét időtartamára az egyébként fizetendő napi személyi térítésidij 20%-a;
o a 60 napot meghaladó- nem kőrházi - távollét esetén a távollét időtartamára az
egyébkéntfizetendő napi személyi térítésidíj 60 %- a;
o a 60 napot meghaladó egészségügyiintézményben töltött távollét esetén a napi
személyi térítésidíj 40 oÁ aftzetendő.
Távollétnek minősül a távozás napja, és az a nap, amelyen az ellátott nem tartőzkodik az
intézményben, Nem minősül távollétnek azintézménybetörténő visszatérés napja.

Ha az ellátottnak, törvényes képviselőjének vagy a térítésidíjat megfizető személynek a
szernélyi térítésidíj összegével kapcsolatban kérése,kérdésevan, elsósorban a fenntartóhoz
fordulhat. Ha az ellátott, törvényes képviselője vagy a térítésidíjat megfizető szeméIy a
fenntarló által megállapított térítésidíj összegét vitatja, akkor a bírósághoz fordulhat
jogorvoslatért, A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítésidíjat kell
megfizetni.

Abban a nem kívárrt esetben, ha a lakó, ill. a személyi térítésidíj fizetésérekötelezett személy
a személyi térítésidíj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos
határidő megjelölésével írásban felszólítj a a lakót, ill. a személyi térítésidíj fizetésére
kötelezett személyt az elmaradt térítésidíj megfizetésére. Ha ahatáridő eredrnénytelenül telt
eI, az intézményvezető a díjhátralékot nyilvántartásba veszi és erről negyedévenként írásban
tájékoztatja a fenntartót. A fenntartő az intézményvezető tájékoztatása alapján, intézkedik a
térítésidíj hátraléknak a behajtásáról.

a szúr larórönxynznr

ÁralerírÁsÁxer xölrsncu

A lakó írásbeli kezdeményezéséreaz ellátott, illetve

hozzátatlozőja,
az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat a\apján köteles szeméIy az
intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket
rneghaladó ellátotti igényeinek költségeit viseli,(pl. külön ftirdőszoba, a lakószoba éú"alakitása,
saját telefonvonal, stb.) Ez a lehetőség nem terjed ki azon átalakításokra, melyekre az
intézményjogszabály vagy hatósági rendelkezés alapján köteles, e munkálatok költségei
v áIto zat|anll az intézmérryt terhe l ik.
A költségek megtérítésénekteljes összege kizárőIag a szerződésben meghatátozott célokra
fordítható.
Ha az intézményijogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül - haláleset
kivételével- megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részétaz intézmény
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a törvényes képviselője ,

t

köteles visszaftzetni. További garanciák az ellátottal kötött
rögzítésre.

külön megállapod,ásban kerülnek

xÁnrnnírBsI rörnlnznrrsnc

t

A

lakó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásból eredő - biztosítónál nem
érvényesíthető* dokumentált és károkoző által (tényszerűségébenés összegszerűségében is)
elismert kárt megtéríteni.

AZ INTEZMBI\YI JOGVISZOI\Y MEGSZÚNESE
Az intézményij o gvi szony

gszűnik
a) az intézményjogutód nélküli megszűnésével;
b) a jogosult halálával;
c) a határozott idejű Intézményielhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejátával,
kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama
meghosszabbítható;
d) ha a Megállapodást az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a fenntartó, ill.
intézményvezető fe l mondj a.
A fenntarló , iIL az intézményvezető a Megállapodást akkor mondhada fel:

.
o

me

ha az ellátott aházirendet súlyosan megsérti,

ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítésidíjat megfizető személy
térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha:
- hat hónapon át folyamatosan térítésidij-tatozás áll f-enn, és az a hatodik
hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítésidíj összegét, és
- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítésidíj megfizetését.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője yagy a térítésidíjat megfizető személy vagyoni,
jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítésidíi
megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az
intézményvezetőnéI rendkívüli jövedelemvizsgálaí 1efolytatását kezdeményezni,
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítésidíjat megfizető személy nem kéri
a jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi
viszonyai lehetővé teszik a térítésidíj megfizetését,
. ha az ellátott jogosultsága megszűnik.

A felmondási idő, amennyiben

!

a Megállapodás másként nem rendelkezik, három hórrap.

Ha a Megállapodás felmondásának jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a tédtési
díjat vagy az egyszerihozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntarló vitatja, kérheti a
bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást változatlan
feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős hatátozatotnem hoz.
Az intézményijogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesítia jogosultat,
illetve törvényes képviselőj ét
a) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak
elvitelének határidej érő 1, rendj érő1 és feltételeiről ;
b) az esedékes, illetve hátralékos térítésidij befizetési kötelezettségéről;

-
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c) az

intézménnyel, illetve

a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényrőI, azok

esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

jogosult korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, az 1993. évi iII. törvény
95-100.§-ban szabá|yozoít, jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok
tekintetében a hozzátatíozőta vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell
alkalmazni.
Az intézményijogviszony megszűnésekkor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet

Ha

a

kiterjed:

-

a ftzetendő személyi térítésidíjakra, ezek esetleges hátralékaira;

-az intézmény tárgyi eszközeiben

-

-

szándékosan

-

okozott károkra, vagy elszámolási

kötelezettséggel átvett eszközök hiány air a;
avisszaftzetendő egyszerihozzájárulásokra,

és

minden olyan dologra melyek az intézmény humán jellegével
összeegyeztethetően az intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen

kapcsolódik.
Nem lehet bevonni az elszámolásba a lakrész újrafestéséhez,az intézményi jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.

AZELLA
Az e||átottak.iogai

ns a SZBMELYE

JoGAI

víl,czől<

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményiellátást igénybe vevő ellátottnak joga
van szociális helyzetére, egészségiés mentális állapotára tekintettel a szociális intézményáItaI
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy áIlapota
az e gy éni e l l át ás, szol gáltatás i g ényb e v ét e é re.
A szociális szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos megkülönböztetés
okból.
al apj án

1

bármilyen

Az

ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény
felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek

mellett lehet vizsgálni.

Az

ellátást igénybe vevőnek joga van

az intézmérryműködésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény
vezetője évente tqékoztatőt készítaz intézmény gazdálkodásáról és azt az intézmérryben jól
Iáthatő helyen ki fu ggeszti.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az áItala biztosított szoIgáItatást olyan
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos
jogok maradéktalarr és teljes körű tiszteletben taftására,
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével
kapcsolatos titokvédelem.

Az

intézménynekgondoskodnia kell az ellátást igénybe vevők intézménybe bevitt
vagyontárgyainak, személyes tárgyainak és értékeinekmegfelelő és - sztikség esetén -

biztonságos elhelyezéséről.
Az e|látást igénybe vevőnek joga van az intézményenbelüli és intézményenkívüli szabad
mozgásra, figyelernmel a saját és társai nyugalmára,biztonságára.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntatlására, rokonok, látogatók
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fogadására,

Az

intézményvezető a házirendben szabályozott módon és esetekben intézkedhet a látogatás
rendj ét szándékosan és súlyos an megzavaró személyekkel szemben.

Amennyiben az intézményben ellátott személy betegsége miatt ápolásra, gyógykezelésre
szorul, ellátása során figyelemmel kell lenni az egészségügyről szóló l997. évi CLN. törvény
betegek j o gait szabáIy oző rendelkezéseire.
Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban érlesítenia panasz
kivizsgálásának eredményéről.

Az eltátott jogi képviselő

Az

ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást
biztosító intézményielhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáItatásban részesülő részéte
nyújt segítségetjogai gyakorlásában, Működése során tekintettel van az egészségügyiés a
hozzé|uk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelmérőlszóló 1991. évi XLVII.
törvény rendelkezéseire.

Az e||átott

'

.

gi képviselő feladatai
megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat
érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az íntézménykötelezettségeiről és az
ellátást igénybe vevőket érintő jogokró1,
jo

segíti az ellátásí igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos

kérdések,problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyűjt az intézményés
az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

' segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes
megfogalmazásában,

képviselőjének panasza

kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőjénél

és a fenntartőnál,

'

'

jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételéveleljárhat az
intézményiellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartój ánáI,Illetve az
arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján
képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,
az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális
intézményekbenfoglalkoztatottakat az ellátottak iogairól, továbbá e jogok
érvényesülésérőlés a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedéstkezdemérryezhet a fenntarlónál a jogszabálysérlő gyakorlat

'

észrevételttehet

'

l
'

a

megszüntetésére,

az

intézményben íblytatott gondozási munkára vonatkozőan az

intézményv ezetőj énéL,
amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsérlésfennállását észleli,
intézkedésmegtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé,
a korlátoző intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

Azintézmény ellátottjogi képviselőjének neve, elérhetősége azIntézményben jól látható
helyen kifüggesztésre került.
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A szociális szo|gá|tatást végzők i ogai
A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban áIIő személyek esetében
biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben
tarlsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a
munkáltató megfelelő munkavégzésikörülményeket biztosítson számukra.

A panaszjog gyakorlásának módja

Az

intézmény lakója az intézményiellátást érintő panaszával a gondozást végző dolgozőhoz
fordullrat a sérelem orvoslása érdekében.

Amennyiben a panasz ily módon nem orvosolható, az érdeksérelemrendezése céliábőI az
I ntézményvezetőj éhe z, táv ollétében he l yettes éhe z fordulhat.
Ha a panasz az előzőek szerint megnyugtatóan nem rendeződött, a lakó az Intézményben
működő Érdekképviseleti Fórumhoz is fordulhat.
Az Érdekképviseleti Fórum jár el az intézményi jogviszonnya| (kivéve: az intézményi
jogviszony keletkezésével,megszűntetésével) kapcsolatos sérelem, a személyiségijogokat, a
hozzéúartozó kkal val ó kapc so l attarlást érintő s érel em mi att.
Amennyiben a panasszal kapcsolatban azonnali intézkedés nem lehetséges, a panasz
kivizsgálására jogosult 15 napon belül köteles a panaszost írásban tájékoztatni a vizsgálat
eredményéről.
Ha a panaszos a megtett irrtézkedéssel netn ért egyet, yagy apanasz kivizsgálására jogosult
határidőn belül nem intézkedett, panaszával további 8 napon belül az intézménytfenntartó
Református

S

zeretetszolgálat főigazgatőjához

T ájékoztatás,

fordulhat.

rdekvéd elem
A lakók, éshozzűartozők, törvényes képviselők tájékoztatásának egyik lehetséges formája a
lakó gyúlés,amelyen az idő szerű kérdésekrő l kapnak felvi lágo sítást.
é

Lakógyűlés összehívásnak, lebonyolításának szabályai:
A lakógyűlés azintézmény igénybe vevőinek, valamint törvényes képviselők tájékoztatásának
foruma.

A lakógyűlések lehetséges témakörei:

Tájékoztatás az intézményhelyzetéről, aktuális teendőiről, fejlesztési elképzelésehőI, az
ápolás szakmai feladatairól; az intézménygazdasági pénzügyi helyzetéről, az önköltségek
alakulásáról és minden olyan dologról melyet azintézmény életébenfontosnak minősül stb.

A lakógyűlés összehívása:
A lakógyűlést minden formaságtól mentesen atervezett időpont előtt 5 nappal kell összehívni.
Az tntézménycselekvőképes, és korlátozottan cselekvőképes lakóit közvetlenül szóban a
téma megjelölésével, míg a gondnokokat,hozzátartozőkat telefonon, A lakógyűlés időpondát,

helyét, és témáit az intézményhirdető tábláján is kif[iggesztjük. A lakógyűlés időpontj áró| a
fenntartó is értesül. A telefonon történt értesítésrőlcélszerű feljegyzést készíteni.
A lakógyűlést az intézményvezető, távollétében helyettese vezeti le. A gyűlés megnyitásakor
meg kell állapítani,lrogy a meghívottak megjelentek-e.
Ezt követően isnrerteti a gyűlés témáit. Témánként röviden, lényegre törően kell tájékoztatni a
résztvevőket, és lehetőséget kell adni az észrevételekre, javaslatokra, kérdésekre. Ezekre
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lehetőség szerint a gyűlésen, egyéb esetben legkésőbb 15 napon belül írásban kell válaszí
adni.
Az intézményvezetői hatáskört érintő javaslatokban az intézményvezető dönt. A fenntartói
hatáskörben lévők esetében pedig az intézményvezető intézkedik fenntartó felé a javaslatok
felterj esztésérő1 döntésre.

A fenntarlói hatáskörbetatliozőjavaslatok esetén is irányadó a l5 napos határidő.
A lakógyűlésekrő1 emlékeztető készül, amelynek elkészítésérőlaz intézményvezető
gondoskodik.

nnnnrxEpvrsnr,Brr nÓnuvr
Az érdekképviseletifórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi
jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülésételősegíteni hivatott szerv, mely az
alábbiak szerint működik.

AzErdekkuo'"'']''iffifi
.

T1;lgT*ffi#lffi

,,,.,o,közüllf

o,

azintézménltfenntarló szervezet képviseletébenl fő.

Feladatai:

a) előzetesen véleményeziaz intézmény vezetője álta| készített,az ellátottakk al, valamint az
intézménybelső életévelkapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves
m

unkaterve t, a házir endet, az

átottak r észére

ké szült táj éko ztatőkat,

intézményben élők panaszait ide nem érlve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és intézkedést

b)

megtárgyalja

az

e ll

kezdemény ez az intézményvezető fel é,

c) tilékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellűotíakat érintő kérdésekben, az ellátás
szervezéséve1 kapcsolatos feladatokban,

d) intézkedésmegtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más, hatáskörrel

és

illetékességgel rendelkező hatőságok, szervek felé, ha az iníézményműköclésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló ieleket észlel.

csnnrnsE ESETnx n
A

házirerrd súlyos megsértésénekminősül az alapvető erkölcsi szabályokat semmibe vevő

viselkedés, a tűlzott mérlékűalkoholizálás, az intézménylakóinak és dolgozóinak testi
épségét,életétveszélyeztető viselkedés, bűrncselekmény elkövetése, amelyet jogerős hatósági
haíározat állapit meg, az intézmény, illetve a lakótársak tulajdonát képező tárgyak szándékos
rongálása.

A házirend megsértése esetén alkalmazható intézkedések:
- szóbeli figyelmeztetés,
- írásbeli fegyelmeztetés,
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- az intézményij o gvi szony me gszüntetése,

Az

intézkedést a házirend megsértőjével (írásbeli figyelmeztetés, intézményijogviszony

megszűntetése) dokumentáltan is közölni

kell,
együttélésiszabályok megsértéseesetén az intézményben működő érdekképviseleti fórum is eljárhat, és az eset súlyosságától függően javaslatot tehet az intézmény
vezetésének aházirendet megsérlő lakó intézményi jogviszonyának megszüntetésre.

Az

ZO INTEZKED

AZASANAK

Általános szabályok:
Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, ftzikai, kémiai) csak a veszélyeztető vagy
közvetlen veszéIyeztető magatartású szeméIy korlátozható. A korlátozás csak addig tafthat,
illetőleg olyan mértékűés jellegű lehet, amely aveszély elhárításához feltétlenül szükséges.
A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartama alatt az emberi
méltósághoz valő jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghezfűződő jogokat
mindenki köteles tiszteletben tartani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók,
amennyiben azok gyakorlása meghiúsída, vagy veszélyezteti a korlátozó tntézkedéscélját.
KinzÓ, kegyetlen, emberlelen, mega|áző vagy büntető jellegű korlátó intézkedésttilos
alkalmazni, Az intézkedéscsak addig maradhat fenn, amíg a veszélyeztető vagy közvetlen
v eszély eztető

állapot tart.

Fizikai korlátozás - szükségességétaz elrendelő 2

őránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt a

feloldásáró1:

Kémiai korlátozás a veszélyeztető, illetve közvetlenül veszélyeztető

magatartás

elhárításálroz szükséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása.
További szükségességétaz orvos 4 óránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról,

Aftzikai

és kémiai korlátozás egymás mellett is alkalmazható.

Korlátozó intézkedés elrendelésének szabálya:
Korlátozó alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlésétkövetőerr
kerülhet sol. A korlátozó intézkedés,eljárás alkalmazásának elrendelésére a
pszichiáter/neurológus szakorvos, vagy az intézmény orvosa, az orvosok elérlretőségérrek
hiányában a vezető ápoló jogosult, Ez utóbbi esetben az orvost haladéktalanul értesítenikell a
korlátozó intézkedés,eljárás alkalmazásáról, akinek két órán belül jóvá kell hagynia, és a
jóváhagyását legkésőbb tizenhat órán belül írásban kell rögzítenie, Ennek hiányában a
korlátozást meg kell szüntetni.
A döntést akoflátoző intézkedés, eljárás alkalmazását megelőzően, lra ez nem lehetséges, az
intézkedés megtételét követően azonnal a külön jogszabáIyban meghatározott írásos
formában dokumentálni kell,
Amennyiben a lakó veszéIyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, először
mindenképpen meg kell próbálni megnyugtatni. Arnennyiben a pszichés megnyugtatás nem

elégséges a veszélyeztető magatartás megszüntetésére, korlátozó intézkedéselrendelése
2I

A lakót

szőban tájékoztatni kell a korlátoző intézkedésvégrehajtása előtt annak
elrendeléséről és formájáró1, valamint akorlátoző intézkedés feloldásáról.
szükséges.

Kritikus, előre nem láthatő helyzetben a gondozó az alábbi intézkedéseket teheti:

elvétele érdekébenindokolt mértékben fizikai erőt alkalmazhat (a gondozottat
lefoghatja, mozgásában átmenetileg akadáIyozhaíja, szükség szerint akár rendőri
segítséget kérhet),

vagy másokra,
megakadályozása érdekébenhatározottan szólítsa fel, illetve kísérjeel a lakószobába,
betegszobába, ahol biztonságban lehet, vagy másoktó1 biztonságosan elkülöníthető,
ha ez nem elégséges,segítséget kérhet szeméIyzet hiányában másik gondozottól is (ha

ezzel nem veszéIyezteti), szükség szerint fizikai erejét bevetve lefoghatja, kézben,
kerekesszékben szállí thaíja,
a szobában (betegszobában) a gondozottal kell maradnia. Ha ez szeméIyzet hiányában

nem lehetséges, vagy a gondozó magát veszéIyeztetné, a segítség megérkezéséig
rázárhatja az ajtőt, amennyiben ez nem jelent újabb veszélyforrást (p1.: ablak).
Megoldhatatlarr helyzet fennállása esetén mentőt kell hívni. Az esetről jegyzőkönyvet
kell felvenni és arról azintézményvezeíőt, orvost haladéktalanul értesítenikell.
biztonságáról, ha más megoldást nem talál, ágyhoztörténő rögzítéséről gondoskodik.
Rögzítés esetén is biztosítani kel1 a gondozott viszorrylagos kényelmét,szükség esetén
be kell takarni, biztosítani kell a nyugalmát, figyelmét elterelni, beszélgetni vele, és
mellette kell maradni a veszélyhelyzet elmúltáig. Ha az oívos a gondozott részére
adott krizishelyzetre vonatkozó szükség szerint adható gyógyszert rendelt (altató,
nyugtató) a gondozott tiltakozása ellenére is beadhatja, ebben munkatárs, vagy másik
gondozott (ha ezzel nem veszélyezteti) fizlkai segítségétkérheti,

A kor|átoző
kötelezetts

a)

b)

c)

ég

intézkedésvégrehajtásának elrendelése esetóben tájékoztatási

terheli az Intézményt a köve tkezők szerint

:

Az

elléú.ottat:

Az

szóban, az elrendeléséről és formájáról, valamint
a korlátoző intézkedésfeloldásáról.
ellátott törvényes képviselőjét:

}
}

}

szóban, a korlátoző intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a
végrehajtás alatt vagy azt követően haladéktalanul a korlátozó intézkedés
elrendeléséről és formáj áról,
} a korlátoző intézkedésfeloldásáról.
} a korlátozó intézkedésfeloldásáról törlénő tájékoztatással egyidejűleg az
adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell küldeni az el|átott törvényes
képviselőjének.
Az Intézményellátottjogi képviselőjét:
} az elrendelést követő 48 órán beliil írásban.
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Az

ellátottat és a törvényes képviselőjét - előzetesen vagy az eljárás alatt
elrendelő orvos vagy annak hiányában avezető ápoló tqékoztatja.

-

szőban az

Kor|átoző intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítésekrendje:

értesíteniszükséges a szakmai véleménye céljából.

A tájékoztatási kötelezettséget az a|ábbiak szerint kell megtenni:

intézkedés feloldásának idej e.

a ko,raTolTltl"il::',ffi;;;:"íTJ;:ide

nem értve a pszichés megnyugtatást - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által meghatározott, a Szociális Ágazati
Portálon közzétett adatlapot kell kitölteni,
A korlátozó intézkedésidőtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a szintén a Szociális
Ágazati Porlálorr közzétett betétlapon kell részletesen feltüntetni. Az ápoló szeméIyzet a lakó
valamennyi ellerrőrzését, és észlelt szükségleteit a betétlaporr rögzíti.

Az

adatlapot

és a

betétlapot az igazgatő, valamint

az

intézményi orvos vagy

a

pszichiáter/neurológus

szakorvos írj ák alá.
A kitöltött és aláír1 adatlapot az ellátott gondozási tervéhez kell csatolni.
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztalással egyidejűleg az adatlap másolatát át
kell adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselőjének, valamtní az ellátottjogi
képviselőnek.
A kötelező adminisztráciő elvégzéséér1avezető ápoló a felelős.
Az ápolási szövődmények (elesések, sérülések,stb.) megelőzése céljából hasznáIt eszközök
(ágyrács, rögzítő övek, stb,) nem taftoznak a fizikaí korlátoző intézkedésekkörébe. Ezekben
az esetekben az ápolási szövődmérryek megelőzésére szolgáló protokollt alkalmazzuk.

Panaszjog

A korlátozó intézkedés,eljárás alkalmazása ellen az ellátott törvényes képviselője panasszal
é|het az Intézmény fenntartójánál a tudomásáta jutását követő 15 napon belül, A panasz

kivizsgálásához és a döntéshe z a fenntatlró szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.
Az ellátottjogi képviselő a Szt. alapján segítségetnyújt az ellátottnak a jogainak
gyakorlásában.
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A Házirendet minden intézményijogviszonyt létesítőnek át kell adni.
AHázirendet azintézmény területén, jól hozzáférhető helyen ki kell ftiggeszteni.

A Házirend módosítása esetén aváltozásolaól minden lakót tájékoztat azintézmény.

A
jo

Házirendet

a

gszab ályoknak me

fenntartóo
g fe le l ő

illetve az intézményvezető módosíthatja,

en.

Készült: 202I. december 30.
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