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AZ INTEZMENY ALAPADATAI
Azintézmény neve: schweitzer Albert Református

Szeretetotthon (SAO)

Az intézmény székhelye : 1 146 Budapest, Hermina út 5 1 . (S0021743)

Az intézmény képvi selő i e : Nagy Zita intézmény v ezető
Az intézmény telephelye (cím, ágazati
azonosító):

1171 Budapest, Lemberg u. 20. (S0201323)

Az intézmény elérhető sé gei : Székhely:
Tel.: +36-11343-4316
E-mail : sao. szeretetotthon@diakonia.hu
Telephel),:
Tel.: +36-11256-7203
E-mail : ny ugdbaz@diakonia. hu

Az intézmény alapítói a: Magyarországi Refo rm átus Egyház
Az alapítő székhelye: l 146 Budapest, Abonyi utca 2I.
Alapítás dátuma: |979. szeptember 01.

Telephellyel bővült: 2007 .január 01.
Zs- l 2 l 200 6 . sz. határ ozat

Az intézmény fenntartój a : Református Szeretetszol gálat
A fenntartó székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A fenntartó adőszáma: 19024031-2-42
A fenntartó képviselőj e: Czibere Károly főígazgatő
Aziníézmény típusa és besorolása TEAOR
szám szerint:

8730 Idősek bentlakásos ellátása

Az , intézmény kiegészítő tevékenysége
TEAOR szám szerint:

5629 Egyéb vendéglátás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

Ellátható vállalkozási tevékenység és annak
mértéke:

Az intézmény, vál l alkozási tevékenysé gként
közétkeztetést végez. A vállalkozási
tevékenységből származó jövedelem
mértéke nem haladhatja meg az összbevétel
10%-át.

Ellátási terület: Magyaro r s zág kö zigazgatási terül ete
Férőhelyek száma: Székhel},: l04 férőhely (átlagos szintű

ellátás)
Telephely: 28 férőhely (átlagos szintű
ellátáS)

Az tntézmény felügyeleti szervei: Altalános felügyelet: Magyarországi
Reformátu s E gyház Zsinata
Altalános szakmai és törvényességi
felügyel et : Református s zeretets zolsálat
A fenntarlói tevékenység törvényességi
feliigyelete: A vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek



Az tntézmény j o gállása : Azintézmény nem önálló jogi személy,
Részben önálló sazdálkodású.

Az intézmény bankszá mlaszáma: 1 1 100104-1 902403 1-40000004

l) Szolgáltatás céfa:

Az intézmérryünknek a szakmai credo-ját, hitvallását 1988. augusztusában, 3 pontban határozttrk

meg, és ez azóta is folyamatos.

1. ,,Krisztus agazdájaennek aHáznak"
|ntézmény, ápoló .(-----.----- ellátott .---} család

A család és az intézmény mellérendelt viszonyban viszonyulunk egymáshoz űgy, hogy a középe n

lévő ellátott érdekeit tartjuk mindig szem előtt, egymást nenr kijátszva, hanem egymásra figyelve
hozzuk meg a döntéseket, végezzik a kísérést. Ennek az eredménye mindig az - már visszafelé
tekintve is -, hogy nagyon sok barátot, testvéfi nyerünk az otthonunk számára.

2, Hogyan kísérem végig az időst, a szenvedőt és a haldoklót? Itt a végig a mérce!

3. Ápold a munkatársat, hogy magais ápolni tudjon.

Fontos, hogy egymásra figyelve törlénjen a gondozás. Gondoző és gondozott nagyon szoros
közösségben végzik a munkát, ezét nagyon fontos a lelki rehabilitáciő. F,z törlénhet közös
kirándulás vagy üdülés (Vámosmikola), mozi vagy színházlátogatás stb.

A református Szeretetotthon célja: tarlós- bentlakásos intézmérryként ápolást, gondozást

nyújtarii az időskorú, arra rászoruló emberek számára,

Cél, hogy az olyan rászoruló időseken segítsünk, akik különböző élethelyzeti problémáik miatt

kérik fblvételüket az intézmérrybe (pl.: egészségi állapot romlása, nincs hozzátartozőja, vagy a

hozzátartozó dolgozik és ezért az ápo\ást-gondozást saját maga megoldarri nem tudja...).

Célunk az idős testvéreink testi, szellemi, mentális szükségleteinek kielégítése a legjobb

szakmai tudásunkkal, tisztelettel és szeretettel igyekezve betölteni Pál apostolnak a Rómaiakhoz
megírtakat (15:1) ,,tartozunk pedig mí az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne

magunknak kedveskedjünk." Szeretnénk együtt munkálkodva a családdal otthont teremteni az

idős ember számára, hogy ne érezze olyan erősen megelőző otthonának elvesztését, hiányát, F,z a

törekvésünk visszahat az intézményre is, így egy különleges otthonná, családdá válhatunk.

a) Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatdsa, létrejövő kapacitósok, nyújtott
s zo l g til tatris e leme k, tevé kenys é ge k

A 104 férőhelyes Schweitzer Albert Református Szeretetotthon és a 28 férőhelyes Lemberg
r.rtcai telephely működtetésével Budapest szociális ellátó rendszere jelentősen bővül az idős
szakellátásban.

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult
személyekrőI az alapszolgáItatás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak
és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

A Schweitzer A|bert Református Szeretetotthon épülete előtt kerti tóval, fakkal, virágokkal
díszített előkert található. A kihelyezett padok a pihenésre adnak lehetőséget, Az Otthonba lépve
egy I20 m2-es gyülekezeti termet találunk. Ez a helyiség az istentiszteleteknek, énekóráknak,
tornaóráknak, zeneterápiás foglalkozásnak is helyet ad.
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Az épület három emeletén történik a gondozás-ápolás 1,2, és 4 ágyas szobákban. Minden
szobában ágy, éjjeliszektény, mosdó biztosítja a kényelmet, a ruhák és egyéb személyes tárgyak
elhelyezését a beépített szekrények teszik megoldhatóvá. A szobákban működik a nővérhívó
rendszer. Minden emeleten közös, tágas ebédlő van, melyek napközben foglalkozások,
beszélgetések helyszíne is.

Az Otthonban igény szerint lehetőség van arra, hogy a lakó saját maga hozzon bútort - az
intézrnényvezetővel történő egyeztetés uíán. Az intézményünk akadálymentesen megközelíthető.
Az épületen belül is teljesen biztosított az akadálymentes közlekedés mind a lakószobák, mind a
közösségi helyiségek esetében, az emeletek lépcsőn, valamint a 3. emeletig belső
személyfelvonóval illetve teherfelvonóval is megközelíthetők.

A Lemberg utcai Otthonunkban két szinten törlénik a gondozás-ápolás. A földszinten 6 db, az
emeleten 5 db 2 személyes, apaftman jellegű lakrész került kialakításra. A ftjldszinten található a
tálalókonyha, az ebédlő és a társalgó. Minden lakrészben szoba, fürdőszoba, teakonyha és
előszoba van. Az épületerr belül biztosított az akadálymentes közlekedés, az eme|et lépcsőn,
valamint a külső személyfelvonóval is megközelíthető.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 112000, (I. 7) SzCsM rendelet 4, §, 41-42. § alapján előiú" tárgyi feltételek a
székhelyen és a telephelyen is biztosítottak.

Mindkét intézmény a szakmai rendeletben előírtak szerint minden ellátott részére
biztosítja:

(diabétesz esetén az ötszörit), melyből egy mindig meleg étel,

Hermina úti székhelyen heti 3 alkalommal)

beszerzését,

javitását a házirendben meghatározott módon,

abból kizárt tárgyak körét a házirendben szabáIyozza)

pedikűr, fodrászat, kirándulás, melyért esetenként a rendezvény önköltségét meg nem
haladó mértékű térítési díj is kérhető (bővebben lásd házirend)

Az intézmény vezetője (Lemberg u. 20. szám alatti telephely vezetője) köteles gondoskodni:

körülményeirőI, az intézményben megfelelő helyiség biztosításával, illetve az intézményi



clolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről, és a .jogosult
szemé lyiségi j ogainak ti szteletben tartásár ől.

b) Intézményí együttműködések és azokformái:

Kulcsfontosságú elemnek tartjuk, hogy együttműködjünk a XIV, és XVII, ker,

önkormányzatáva| és civil szervezeteivel. A velük történő valódi párbeszéd fenntafiása, a célszerű
feladat - és munkamegosztás a döntések előkészítésében, végrehajtásában a kerületi, fővárosi és

országos szociálpolitika elengedhetetlen része.

Hazai kapcsolatok:

Egészségügyi kapcsolataink

Határon túli kapcsolatok:
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2) Az elldtandó célcsoport megnevezése

A Református Szeretetotthon az orczág egész területéről fogad gondozottakat.
Gondozottaink: idős, beteg rászoruló ferfiak és nók. Azintézmény koedukált.
Az otthon református, de felekezetközi is egyben, más felekezetú|akőkat is fogad.
Az intézmény magára váIlalja azol<nak a gondozási feladatait, akik már nem tudjak önmagukat
ellátni életkoruk, vagy egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük miatt, és az alapszolgáltatás
keretén belüli gondoskodás mtír nem elég számukra.

Az idősek otthonában az a személy láthatő el aki

nem igénylő, atá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy,

képes, III. fokozatő gondozási szükségletű személy, ha ellátása más típusú, ápolást-
gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható,

együtt élőhazastarsa, ólettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a III. fokozatú
gondozási szükséglet hianyában is felvehető.

Az intézménybe való felvételt megelőzően az intézményvezető által írásban meghatalmazott
személy gondozásí szükséglet vizsgálatot végez. A jogszabály megenged egyób
körülményeket, amelyek megléte esetén nem kell a lakóhelyen (vagy tartőzkodási helyen)
vizsgálni a gondozási szükségletet, mert aztmegalapozza a következő élethelyzet Ebben az
esetben a következő igazolásokat kell azigénybe vevői iratanyagbacsatolni:

o demenciával küzdő igénybe vevő esetében: a demencia kórkép legalább
középsúlyos fokozatának igazolása céljából, pszichiáter, neurológus, geriáter
szakorvos által kiadott szakvélemény

o egyedül élő, nyolcvan év feletti igénybe vevő: személyazonosításra alkalmas
igazolvány másolata

. egyedül é|ő, az igénybe vevő hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye
közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan:
személyazonosításra alkalmas ígazolvány másolata + települési önkormányzat
j egyzőj én ek i gazolás a az ingatlan minő sé gérő l

o egyedül élő, hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok
személyi járadékában részesülő igénybe vevő: az elléúást megállapító jogerős
határ ozat y agy az ellátás folyós ítás á t igazo|ó irat m ás olata

o egyedül élő, fogyatékossági támogatásban részesülő igénybe vevő: az
orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságénak - önkiszolgálási
képesség hiányát megállapító szakvéleményéneko szakhatósági
állásfoglalásának másolata

o egyedül élő, E minőségi kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban vagy
rokkantsági járadékban részesülő igénybe vevő: az ellátást, járadékot
megállapító jogerős határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-
folyósításio járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata

o egyedül é|ő,, az igénybe vevő munkaképességét 1007o-ban elvesztette vagy
legalább 7UoÁ-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátá§ra nem
vagy csak segítséggel képes: az orvosszakértői szeív, a rehabilitációs szakértői



szerv vagy a rehabilitációs hatóság, illetve jogelődje érvényes és hatályos
szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának, határozatának másolata és
hatósá gi bizony ítv ány másolata.

A Schweitzer Albert Református Szeretetotthon székhelyén és telephelyén összesen l32 idős
ember gondozását-ápolásáIvégzi és a jelenlegivárakozőkszáma 100 fő. Ezekből az adatokból is
kiderül, hogy van igény eríe az ellátási formára városunkban és országunkban.
A bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szervezeti egységünkbe egész Magyarország
kö zigazgatás i terül etérő 1 v árj uk a j el entkező ket.

3) Afenntartó áItgl biztosított szolgáltatdsi elemek

Célunk az, hogy az intézményben élőknek megteremtsük a mindennapi élet biztonságáí
szeretetteljes keresztyéni légkörben. Gondoskodni igyekszünk a lakóink mentális és fizikai
állapotának javulásáró1, vagy szinten tarlásáról.

Az íntézmény épületének adottságait kihasználva arra törekszünk, hogy családias hangulatban,
szeretetben és békességben teljenek a lakók napjai, érezzék, hogy idős koruk és különböző, olykor
sok szenvedéssel járó betegségeik ellenére fontosak a világnak, és mindazoknak, akik körül veszik
őket. Hitben és szeretetben tudjanak szembe nézni az öregséggel, a betegségekkel, s azzal a

tudattal, hogy lakótársaik és az intézmény munkatársai mindig, minden körülmények között
mellettük állnak.

-



Intézményünk a szo|gáltatás részeként az alábbi tevékenységeket biztosítja:

L Tandcsadás: az igénybe vevő bevonásával történő, jogait, lehetőségeit figyelembe vevő,

kérdésére reagáló, élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-,
javaslatkialakítási /olyamat, a megfelelő információ átadása valamilyen egyszerű vagy
speciális felkészültségeí igénylő témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra
ö s zt önö z, v a gy ne mkív ánal o s c s e l e kv é s, magat art á s e lkerül é s ér e ir ányul.

Az intézmény tanácsadást nyújt a bentlakásos ellátás után érdeklődők és az ellátást igénybevevők
valamint hozzátartozőik számáta az igénybevételi eljárással és az intézményi ellátással
kapcsolatban.
Szükség esetén egészségi állapottal, életmóddal, pénzkezeléssel kapcsolatos információkkal látjuk
el a lakókat.
Azintézmény igény szerint segítséget nyújt a speciális élethelyzetekre vonatkozőan.

2. Esetkezelés: az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére (problémáíának
megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, megállapodáson, illelye együttműködésen

alapuló, tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az igénybe
vevŐ, vevők saját és íámogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat
és juttatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, úíabb problémák megelőzésébe.

A gondozott fogaddsu, beilleszkedésének elősegítése

A szociális intézménybe kerülés az idős ember számára trauma, a családtól , a már megszokott
környezettől való elszakadás gyakran krízishelyzetekbe sodorhada. A gondozás egyik alapvető
feladata a beilleszkedési krízis megfelelő kezelése, az ezzel járő egzisztenciális szorongás
hatékony csökkentése, a bizonytalanság érzésének felszámolása és a biztonság megteremtése azíj
környezetben.

Az intézményi elhelyezés elfogadtatásában a család és a leendő gondozott felkészítésében az
előgondozás segítséget és információt jelent. Az előgondozás során szerzett tapasztalatokat
megfelelő módon dokumentálni kell.

A beköltöző számára az intézményben való fogadtatás meghatározó élmény. A fogadó
lehetőleg az intézmény vezetője, távollétében a helyettese vagy a vezető ápoló legyen.
Viselkedése, gesztusai legyenek nyugodtak, egyszerűek, érthetőek. A gondozott értelmi szintjének
megfelelően adjon tájékoztatástazintézményről, ismefiesse megaz új lakót aszeméIyzettel és a
gondozott társakkal. Mutassa meg leendő szobáját, ágyát, a közös helyiségeket, ismertesse a

szokásos napirendet. Keressen olyan gondozott társat, akke rábízhatja az új lakót, aki segíteni
fogja a tájékoződásban, az első napok bizonytalanságában.

személyre szabott bánásmóddal, követelményekkel és szabályokkal lehetséges. (Ez nem

mond ellent az általános szabályok betartására vonatkozó kötelezettségnek). A
gondozottak részére az adott lehetőségek f,rgyelembevételével a legnagyobb önállóságot
kell biztosítani, ezéti képességeiknek és igényeknek megfelelően kell meghatározni:
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l a kimenő rendjét (kísérővel, örrállóan, távolság, időtarlam, gyakoriság
me ghatár o zás a az intézménybő l t ö rté nő e\táv o zás t e k i nt e t é b e n ),

. az ajánlott foglalkoztatási formákat,
, az ápolási-gondozási szintet.

A gondozott állapotának változása esetén a rendszeres állapotfelmérés (ápolási-gondozási
lapon évente legalább egyszer), vagy a munkatársak javaslatára illetve a gondozottlhozzéúartozőja
kérése alapján bármikor a kimenőre, ellátási szintekre vonatkozó utasítást lelül kell vizsgálni, a

szükséges intézkedéseket meg kell tenni. A gondozottl hozzátaftozója kérését az ápolási
dokumentációban fel kell jegyezni.

A gondozott halóla esetén végzendő teenclők

Általános szabályok:

Irrtézményi felvételkor a gondozott rendelkezik halál esetére:

személyt,

megjelölése),

hozzátartozój a kérése szerinti hely me gj elö lésével).
A nyilatkozók tudomásul veszik, hogy nyilatkozattrkat csak az egészségügyről szóló törvény

(1997. évi CLN. tv.) XII. fejezetében meghatározott szabályok betartásával lehet figyelembe
venni.

Az elhunyt gondozott köztemetésének elrendelése iránt (a haláleset szerint illetékes települési
önkormányzatnáI) az intézményvezető intézkedik, ha nincs eltemettetésre kötelezett, vagy ha a
kötelezett a kötelezettségét nem teljesíti (l12000 (i.7.) SZCSM rendelet 62. §(5)).

A Ptk. 7:74 § (l) szerint, ha nincs más örökös, ahagyaték az államraszáll (azállam a törvényes
örökös).

Ha az örökös az elhunyt intézmérryben maradt ingóságaiért a hagyatékí végzés jogerőre
ernelkedését követően nem jelentkezik, az íntézményvezető a határidő megjelölésével felszólítja
annak átvételére. Ha az örökös a kitűzött határidő elteltéig az ingőságot nem száIlitja e7, az
irrtézmény azt értékesítheti, vagy felhasználhatja.

3. Gondozús: az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott segítés
mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját maga tenne meg, ha erre képes
lenne, továbbá olyan rendszeres vagy hosszabb idejű tesíi-lelki támogatása, fe.jleszíése,
amely elősegíti a kartilményekhez képest legjobb éleíminőség elérését, illetve a családban,
í ár s adal mi s t átus z b an v al ó me gt ar t ás áí, vi s s zaill e szke dé s é t.
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Az úp o I ás -g o ndozás s zabály ai

A személyes gondoskodást nyújtő szociális intézmények szakmai feladatairól és működési
feltételeikről szóló l/2000.(I.7.) SzCsM rendelet érlelmében az önmaguk ellátására nem vagy csak
folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról ápolást, gondozást nyúitó
intézményben kell gondoskodni. Ennek keretében biztosítani kell:

diétás el látást, rultázattal, textíliával való ellátást,

Szociális intézményben olyan rászorult személyeket kell ápolni, gondozni, akiknek egészségi
állapota rendszeres gy ő gyintézményi kezelést nem igényel.

- gondozás: a lakók életkorából és szükségleteiből adódó feladatok elvégzése.

Táplálkozás: szükség estén a szobában, illetve az ágyba kell vinni az ételt, ha a gondozott állapota
azt megkívánja, az önálló étkezésre képtelen gondozottat meg kell etetni, étkezési ritmusát mindig
figyelembe kell venni. Az étkeztetés feleljen meg az életkori sajátosságoknak és egészségi
állapotának (pépes, diétás, stb.).

Alkalmazkodjon a gondozottak korához, egészségi állapotához. A rendszeresen munkát végzők
magasabb kalória igényét pótétkezéssel kell kielégíteni. A betegségeknek megfelelő diétat
biztosítani kell. A fogatlan vagy rágási problémákkal küzdő gondozottak kapjanak pépes ételt.
Különös gondot kell fordítani az étkezés kulturáltságára. Az étkeztetés során ápolói felügyeletet
biztosítani kell, falánkság, félrenyelés miatt, illetve a gyámoltalanabb gondozottak védelme
érdekében. A gondozottak, igény szerint saját élelmiszereiket, megfelelően becsomagolva
hűtő szekrérryében táro 1lratj ák

Ruházkodás: A gondozott ruházata mindig tíszta, rendezett, ízléses és az évszaknak megfelelő
legyen. A gondozó szemé|yzet feladata, hogy a ruházat szennyeződését, elszakadását észrevegye,
tapintatosan figyelmeztesse a gondozottat, szükség szerint segítse az öltözködésben. Az ágyban
fekvő beíeg rlházata kényelmes, tiszta legyen.

Higiéné: A gondozottak többsége nem törődik saját és környezete tisztaságával, ezért fokozott
figyelrnet kell fordítani a személyi és környezeti higiénére. A gondozó szeméIyzet feladata a
higiénés szabályok betarlása és betartatása. A rendszeres mosakodás, fürdés ellenőrzése és a
szükség szerinti segítségadása a gondoző személyzet feladata. A takarítás minőségének és a
ferlőtlenítési előírások betarlásának folyamatos ellenőrzése, valamint a hiányosságok
megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele a csoportvezető feladata. A
lakószobák, közösségi terek és azudvar rendben tarlásába képességeik szerint a gondozottakat is -
íblügyelettel - be lehet vonni.
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Tisztálkodás: Állapotának megfelelően kell segíteni, felügyelni, szükség esetén teljes mértékben

azápolő,gondoző munkatárs végziagondozottfürdetését, tisztasági ágyfürdőjét.

Mozgás: mozgássérült, ágyhoz kötött gondozottaknál az orvos és amozgásterapeuta által rendelt

tornát rendszeresen el kell végezni. A lakók részére rendszeres séták, közös tornák, mozgást

ösztönző és aktivitást serkentő játékokat és egyéb tevékenységeket kel1 biztosítani, melyek vegyék

figyelembe a gondozott életkorát, egészségi állapotát.

A gondozottak részére az állapotuknak megfelelő ápolást, gondozást kell biztosítani.
A gondozottak egy része viszonylag önálló, szükségleteik kielégítése érdekében csak részleges,
esetleg átmeneti jellegű segítséget, odafigyelést, irányítást, ellenőrzést igényel. Fontos a meglévő

képességek és önállóság megtartása, erősítése, lehetőség szerint javítása, Az ápolő-gondozó

szeméIyzetnek törekednie kell az önkiszolgálási képességek, készségek és jártasságok szintjén

arra, lrogy mindennapos tevékenységeikbe szervesen beágyaződlon az önkiszolgálás szinten

tartása.

A gorrdozottak szomatikus-pszichés állapotának nyomon követése az ápo|ő-gondozó személyzet
alapf'eladata. Az ápoló feladata észrevenni a változásokat akkor is, ha a gondozott ezt nem

megfelelő módon vagy egyáltalán nem jelzi.

Azokban az esetekben, ha:

étv ágy a, alvása, mozgása megváltozik,

A gondozottak állapotának válíozását sorszámozott eseménynaplóban (átadó ftizetben)

műrszakonként dokumentálni kell (1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 51. §).Az eseménynaplót 5 évig
meg kell őrizni.

A gondozott panaszairól, tüneteiről az illetékes orvost haladéktalanul tájékoztatni kell. Az
orvos utasításait a gondozott egészségtigyi dokumentációjába fel kell jegyezni. Az orvos

utasításairól a műszakot átvevő ápoló-gondoző személyzetet az eseménynaplóban való rögzítés,
illetve szóbeli tájékoztatás formájában is értesíteni kell.

Az eseménynaplót a vezető ápoló köteles ellenőrizni, a problémás eseteket megbeszélni
(orvossal, személy zettel, vezetővel).

Az ápolási feladatokat a szakma szabáIyai, illetve az orvos utasításai szerint kell végezni.
Intézményen kívüli szakvizsgáIat, kőrházi kezelés esetén a gondozott egészségügyi

dokumentációját a vizsgálólkezelő orvos rendelkezésére kell bocsátani. Az egészségügyi
dokumentációt a kísérő ápoló-gondoző személy adja át az orvosnak.

A gondozottnak vagy gondnokának jogában áll egészségi állapotáról felvilágosítást kérni, a
róla készült egészségtigyi doktrmentumokba betekinteni, a tervezett vizsgálatokról, terápiáról
f-elvilágosítást kérni és kapni.

A gondozott egészségi áIlapotára vonatkozó kérdések nem maradhatnak megválaszolatlanul. A
gondozó tájékoztatást ad a kompetenciájába tartoző kérdésekről, orvosi kérdésekben a gondozottat
az orvoshoz irányítja (erről az orvost haladéktalanul tájékozíatja).
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Gyógyszerelés

gyógyszereket, milyen mennyiségben kaphat. A kapott gyógyszereket egyéni
gyógyszernyilvántartó lapon regisztráljuk. A szükség szerint adott gyógyszer mennyiségét,
időpontját az eseménynaplóban rögzíteni kell.

szabályozni. A gyógyszerek személyre szóló kiadagolását csak munkaköri leírásban az
arra felj ogosított személy végezheti.

körülményeiről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv minimális
adattarlalma:

o mikor észlelték a győgyszercserét,
o ki észlelte a gyógyszercserét,
o ki hibázott,
o ki kapott olyan győgyszert amit nem neki rendeltek,
o mikor törlént,
. milyen dózisban, hányszor,
. milyen következményeket, tüneteket tapasztaltak,
. milyen beavatkozást, megelőző intézkedést tettek (pl. hárrytatás)
o mikor értesítették az orvost / mentőszolgálatot,
. mikor érkezetí az olvos / mentő,
o gondozott állapota orvosi vizsgálatalapján, orvos aláftása,
. egyéb jelentős körülmények,
o 1egyzőkönyv készítésének dátuma,

o érintett munkatársak neve, aláirása.

Kábítószernek minősített gyógyszerek rendelésére, intézményen belüli elhelyezésre,
felhasznáIására vonatkozőan az az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló l998. évi
XXV. tv.4. és 19.§ - ban meghatározottakat kell figyelembe venni, illetve a4312005. (X. l5.)
EüM rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

A győgyszerfelelős feladata a győgyszerkészlet rendszeres ellenőrzése annak érdekében, hogy
lejárt szavatosságú, illetve a forgalombó1 kivont gyógyszerkészítmény felhasználásra ne
kerülhessen.

A gondozottak saját vagy hozzátartozőik kívánsága szerint saját költségükön szerezhetik be
azokat az orvos által jóváhagyott gyógyszereket, és a gyógyhatású készítményeket, melyek a
gondozott számára nem ellenjavalltak, de az lntézmény által biztosított alapgyógyszer-listábarr
nem szereplő gyógyszerek.

Gyó gyító-m ege|őző ellátás
Felvételkor ellenőrizni kell a gondozott korábbi egészségügyi dokumentáciőját, Érdemi adatok

hiányában a gondozott orvosi vizsgáIatát kell kezdeményezni.
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A fekvőbeteg győgyintézményi kezelést neln igénylő esetekben a heveny és idült
betegségekberr teljes körű ellátást kell biztosítani. Figyelmet kell fordítani ki.ilörrösen:

(háziorvos, illetve szakorvos által vezetett egészségügyi dokumentáció, vizsgálat),

betegségekben szenvedők, epilepsziások, bizonyos gyógyszereket rendszeresen szedők
rendszeres orvosi ellenőrzésére, mellékhatások, kísérő tünetek megfigyelésére, kezelésére,

Évente legalább egy alkalommal minden gondozott orvosi vizsgáIataszükséges.
Minden egészséget érirrtő jelentős eseményt rögzíteni kell a gondozott egészségi lapján.

A gondozott egészségügyi dokumentációját rnás intézménybe történő áthelyezés esetén ktilön
kérés nélkül is továbbítarri kell.

- ápolás: akinek egészségi áIlapoía igényli ápolási feladatok ellátását. Azintézményi orvos
áItal meghatározott ápolási teendők szakszerű elvégzését jelenti, melyet az ápo\ást

dokumentációban részletezni kell. Az intézmény egészségügyi működési engedélye
birtokában szakápolási feladatokat is ellát.

- mentálhigiénés tevékenység: nemcsak az ápo|ás-gondozás fontos, hanem az is, hogy
tigyeljünk a lakók mentális egészségére. F,zért szükséges az egyéni és csopotlos
foglalkozások szervezése.

A szolgáltatások rendszeressége:
Mivel az intézmény tartós bentlakásos otthon, a felsorolt szolgáItatásokat napi rendszerességgel
végzi. Ezen belül:

el az intézmény, aminek könyvelése az egészségügyi tárgytt jogszabályokban

meghatározott ápolási dokumentáción történik.

számúak.

A feladatellátás szakmai tartalma. módja, a biztosított szolgáltatások köre, formái, rendszeressége
a székhelyen és a telephelyen azonos.

4. Étkeztetés: gondoskodás hicleg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy rendszeresen a
szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb étkezdében vagy közterületen.

Intézményünkben napi ötszöri étkezés biztosított (három főétkezés, két kisétkezés), melyből napi
egy alkalommal meleg étel biztosítoít az ellátottak részére,Igény szerint biztosított a pépes, diétás
ellátás.
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5. Felügyelet: az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a szolgáltatásnyúitás
helYszínén lelki és fizikai biztonságát szolgdló, személyes vagy technikai eszközzel,
e s zka z ö kke l b izt o s ít o tt kontr o l l.

A felÜgYelet szolgáltatási elem célja az igénybe vevő fizikai biztonságának fenntartása a
szolgáltatásnyújtás színterén. Bentlakásos ellátás esetén a felügyelet megvalósulhat az
intézménYben, az igénybevevő tevékenységének felügyeletével, gondozői személyes jelenléttel
(Pl.: flirdés, étkezés, foglalkozásokon való részvétel, gyógyszerbevétel feiügyelete)
tevékenYségének folyamatos figyelemmel kísérésével, vagy más rendezvények helyszínéijelentá
külső helyszíneken, vagy más intézményekben,

Az időskorú személyek, kiemelten a demenciában szenvedő idós emberek számáta fontos a
biztonságos kÖrnyezet kialakítása, hogy mindennapj alkat a lehető 1egkisebb korlátozás mellett, a
legnagyobb szabadság biztosításával tölthessék el.

o biztonság: a gondozott környezete (ágy, tolószék, karosszék stb.) kérryelmes és
komfortérzetet biztosító legyen.

o esztétika: a tiszta, rendezett, inger gazdag környezet kialakítása és fenntarlása
elengedhetetlenül szükséges.

6. HÚztartási vagy hdztarttist pótló segítségnyújttís: az igénybe vevő segítése mindennapi
életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében,
valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgdló lehetőségek és eszközök
biztosítása.

Aháztartási, vagY háztaftást pótló tevékenység céIja az igénybevevő személyek komforté rzetének,
jóléti állaPotának biztosítása az egyén környezetében végzett tevékenységek, illetve mindennapi
ügyei intézésében nyújtott tevékenységek által.
A tevékenység során a szolgáItatő az tgénybevevő számára biztosítja a mosás, száritás, vasalás,
ruhaj avítás lehetőségét.

A szennyes ruha beszedése, tárolása, szállítása
A szennyes ruha beszedését lemosható, műanyag kötényben, szájkendőben és gumikesztyűben

szabad végezni. Gyűjtés a szennyes tárolókban történik, nylon zsákban, majd a leszedés után
azonnal a mosodába kell szá|litani. Ágynemút kéthetente kötelezően, de szükség szerint
gYakrabban kell cserélni. A szennyes tároló edényeket a takarítószemélyzet naponta köteles
ellenőrizni. Az osztályvezető főnővér feladata, hogy ellenőrizze akézmosó csapoknál, ágyazáskor
és fiirdetéskor mindig legyen ferlőtlenítő oldat a gondozók használatára.

7. Szdllítús: .javak vag,, szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő
eljuttatása a kazszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közt;sségi programok,
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családi kapcsolaíok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem

oldhatóak meg.

Amennyiben van rá mód az idősek szállitásáről a családtagok gondoskodnak az íntézménybe
történő szállításkor, az egészségügyi ellátást biztosító intézményekbe történő szállításkor. Ha erre

nincs lehetőség intézményünk segít a száIliitás megszervezésében, vagy biztositja az ellátottak
száIlítását a szükséges helyekre.

8. Késuédejlesztés: az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő magatartásformáinak,

egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák

kidolgozása, lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.

A készségfejlesztés célja, hogy az intézmény ellátottai a lelrető legnagyobb mértékben megőrlzze
testi, szellemi, lelki életminőségét, hogy olyan ellátást kapjon, amely meglévő önállóságának
megtartását támogatja, késlelteti állapotának romlását és ezáltal meg tudja őrizní emberi
méltóságát

- foglalkoztatás: Egész évben az évszakoknak és ünnepköröknek megfelelően törlénnek a

foglalkozások. P1.: tavasz,. húsvéti időszak előkészítése, toiásfestés, üdvözlőlapok

készítése, énektanulás; nyár kirándulások, Margitsziget, Város-liget, állatker1,

Vámosmikola, séta, fagyIaltozás; ősz: kézimunkakör, irodalmi délutánok, látogatások; tél:

adventi, karácsonyi készülődés, díszek, üdvözlő kártyák készítése.

Mentálhigiéné és szocioterdpíás foglalkoztatás

Az Il2000, SzCsM rendelet 54. §-ban meghatározottak szerint a bentlakásos szociális

intézményben meg kell teremteni a gondozottak mentálhigiénés ellátásának, gondozásának

feltételeit, így:

megbeszélést,

kialakulásának elősegítését.

Az intézményben meg kell szervezni a munkaképes korú gondozottak foglalkoztatását. A
gondozott személy életkorának, egészségi állapotának megfelelően a foglalkozás
képességf ej 1esztő lehet.
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A szocioterápiás foglalkoztatás alapelvei
A mentálhigiénés gondozás és a foglalkoztatás célja a gondozottak aktivitásának megőrzése

vagY fejlesztése, szomatikus - pszichés állapotuk szinten tartásavagy javítása, ennek érdekében az
intézmény biztosítja:

családtagokhoz fűző dő kapcsolatának megismerését,

elősegítését,

tÖrténéseiről, figYelembe véve életkori sajátosságaikat, mentális befogadó készségüket.

A kÜlÖnbÖző Programokon, foglalkozásokon valő részvétel azápolási és gondozási részlegekerr
Önkéntes, a gondozott részére az általa kedvelt, érdeklődéseinek, képességeinek, készségeinek,
állap otának l e gme g fe l el ő bb fo gl al ko ztatás i formákat kel l nyúj tan i.
A gondozó személYzet feladata a gondozottak ösztönzése, bátorítása a foglalkoztatási lehetőségek
igénYbevételére. A gondozott teljes érdektelerrségét és indokolatlan pass zivitását nem lehet
elfogadni.
A gondozott aktivitásának, érdeklődésének, foglalkoztatáshoz való viszonyának váItozását a
gondozó személyzet köteles figyelemmel kísérni és dokumentálni.

szocioterápiás fo glalkoztatási formák

beszél getés, ez lehet problémame goldás, segítsé gnyúj tás).

a gondozott Problémáinak megbeszélésére, érzelmí feszültségei csökkentésére.

versenyek, szabad leve gőn v alő tartőzkodás megszervezése.

melyek aktvitást, tevékeny közreműködést igényelnek.

cé\a a figYelem lekötése, orientálása, a szabadidő hasznos eltöltése, készségfejlesztés, a
gondozott állapotának nyomon követése.

irányított csopottos foglalkozás,

kirándulás, kulturális program, rendezvény, színház, TV, teadélután. A foglalkoztatás célia
értelmes elfoglaltság biztosítása, a csopottos élmények tudatos felhasználása a gondozottak
személYiségének, fizikai és mentális terhelhetőségének, aktivitásának, kommunikációs és
kaPcsolatteremtő készségeinek kialakítá sára, megtaftásáraés fe.jlesztésére.

vezetésével.
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g. Lakhatás: az életkorhoz, egészségi állapothoz, családi állapothoz vagy helyzethez igazított,

rövid vagy hosszu távti lakhatási lehetőség, amely elősegíti a személyes biztonságot és az

emberi méltóság megőrzését, a tanulásban, a foglalkoztatásban és a közösségi életben való

részyételt, illetve a családtagok közatti kapcsolat fenntartását,

Az intézmény azon személyek részére, akikkel megállapodást köt, határozaíIan időre

biztosít bentlakásos elhelyezést.

10. Közösségi fejlesztés: integrációs szemléletű, bátorítÓ-ösztönzŐ, informálÓ,

kapcsolatszervező tevékenység, amely közösségi együttműködést valósít meg:

_ kirándulásokon való részvétel: a Margitszigeten, a Város-ligetben, a Balatonnál, séta a

városban, az állatkertben,

- nyaralás Vámosmikolán, együttműködés településen találhatő intézményekkel,

- ünnepek, egyéb alkalmak során vendégek fogadása az otthonban) az általuk összeállított

műsorok megtekintése, vendéglátás.

4) Az ellátás igénybevételének módja

A Magyarországi ReformátusEgyház fenntartásában működő szociális intézményekbe történő

felvételekről - kérelem alapján - az intézményvezető dönt a fenntartó felhatalmazása a\apján, a

következó elj árási szabályok szerint:

l) A kérelmezés előtt a jelentkező (képvisel ője, hozzátaftozőja) személyesen is tájékozódhat

az intézmény múködéséről. Az intézményt - a bentlakók nyugalmának zavarása nélkül -

az íntézményvezeíő vagy az általa megbízott dolgozó vezetésével az érdekeltek

megtekinthetik.
2) Az intézményvezető szóban vagy írásban tfiékoztatla az ellátást igénylőt vagy törvényes

képviselőjéí az igény nyilvántarlásába vételéíől, valamint az előgondozás elvégzésének

időpontjáról,
J) Az előgonclozás során az intézményvezető által írásban felhatalmazott elŐgondozást végző

személy tájékozódik az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról,

szociális helyzetéről, - a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében,-

továbbá vizsgálja a szociális elhelyezés iránti igény indokoltságát megalapozó

körülményeket. Az előgondozást végző személy a helyszínen felveszi az elŐgondozási

adatlapot, tájékoztaíást nyújt azigénybe vevő részére a kötendő megállapodás tartalmáról,

a térítési díj várható mértékéről, aházlrend tartalmáról és átadja a házirendet, valamint a

megállapodás tervezetét.

4) Az intézményvezető elvégzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, és

megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabá|y szerinti

körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy

a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet

megállapítása esetén nyújtható. Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási

szükséglete fennáll, de az értékelő adatlap alapján nem III. fokozatú, és az idősotthoni
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elhelYezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az
intézménYvezető tájékoztatást ad, az alapszolgáltatások igénybevételének lehetőségéről.5) Az intézménY vezetője elvégzi a jövedelemvizsgálatot is, a kérelem előterjesztésekor
benYÚjtott jÖvedelem, illetve vagyonnyil atkozat alapján. Az intézményvezető tájékoztatja
azigénYlőt, illetve ahozzátartozót, hogy azSzt,117lB.§ (1) bekezdés alapján vállalhatják
az intézménYivel azonos Összegű személyi térítési díj megfizetését. Ilyen vállalás esetén a
j övedelem-, illetve vagyonvizs gálatot nem kel l elvégezni.
AzintézménYvezetőtájékoztatjaazigénylőt illetve ahozzátaftozót, hogy azSzt.117lB. §(2) bekezdés alaPján vállalhadák a mindenkori intézményi térítési díj és a számára
megállaPÍtható személyi térítési díj különbö zete egy részének megfizetését is. Ebben az
esetben az Szt. 1 19. § szerinti jövedelem, illetve a vagyonvi zsgálatotel kell végezni.6) A kérelem benYÚjtását kÖvetően az ellátott nyilvántartásba vétele megtörténik, elutasítás
esetén azonban Írásban értesíteni kell a döntésről, mely ellen a kérelmező fellebbezhet.7) Az intézménYvezető Vagy a megállapodás rnegkötésére feljogosított személy az
intézménYi elhelYezés igénybevételének lehetőségéről szóban vagy irásban tájékoztatja az
ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét. A tájékoztatás tartalmazza:

} a férőhely elfoglalásának kezdő időpontját,
y az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket,

8) soron kívüli elhelyezésről azintézményvezető dönt.
9) EgYházi jogi személY fenntarlásában működő intézrnényről lévén szó a személyes

gondoskodást nYÚjtó szociális ellátás igénybevételéről az a fenntartó írásos felhatalmazása
alaPján aZ intézményvezetŐ, és az ellátást igénylő éslvagy törvényes képviselője
megállaPodást kÖt, a fenntarlórrál kialakult szerződéskötési gyakorlat illetve vonatkozó
jogszabályok alapj án. (Szt. 94lC. §-a)

A me gállap o dás taftalmazza:
'> az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait,
> az ellátás kezdetének időpontját,
'> aZ intézménYi ellátás időtartamát (a határozott vagy hatátozatlan időtartam

megjelölésével),

ellátás térítési díj fizetési kötelezetts éggel jár,
> egYszeri hozzájátulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét,továbbá aZ annak beszámítására, teljes yagy részleges visszafizetésére vonatkozó

szabályokat,
beléPési hozzájárulás alkalmazása esetén a belépési hozzájfuutás összegét, az azt megfizető
személY megjelÖlését, a belépésihozzájárulás megfizetésére és visszafizetésére vonatkozó
szabályokat,
az ellátás megszüntetésének rnódj át.

Az intézményi j ogviszony megszűnése :
Az ellátásra jogosult intézményi jogviszonya megszűnik:
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Az tntézményi j o gvi szony me gszűntetése :

megszűnik, ha az Szt, 94lC, § szerinti megállapodást az ellátott, illetve tÖrvényes

képviselője vagy a fenntartó felmonclja,

fel, ha az e]látott a házirendet súlyosan megsérti. (A házirend sÚlyos megsértésének

minősül az a1apvető erkölcsi szabályokat semmibe vevő viselkedés, a íŰIzolt mérlékű

alkoholizál ás, az intézmény lakóinak és dolgozóinak testi épségét, életét veszéIYeztető

viselkedés, bűncselekmény elkövetése, amelyet jogerős hatósági határozat ál|aPit meg, aZ

lníézmény, illetve a lakótársak tulajdonáíképező tárgyak szándékos rongálása.)

fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, ha:

- hat hónapon át folyamatosan térítésid|-taftozás áll fenn, és az a hatodik hónaP

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét, és

- vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagYoni,

.|övedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi téíítési díj

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, kÖteles aZ

intézményv ezetőné| rendkívüli jövedelemvizsgá|at lefolytatását kezdeményezni.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a

jövedelemvizsgálx lefolytatását, írgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonYai

lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

A felrnondási idő 3 hónap, kivéve aHáztrend súlyos megsérlése esetén - élve az 1993, évi III.

törvény 102. § (3) bekezdésében a felmondási idő tekintetében adott eltérési lehetőségre - 30 nap.

Ha a 94lC. § szerinti megállapodás jogszerúségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési

díjat vagy az egyszeíi hozzájárulást megfizető személy, illetőleg a fenntarlÓ vitatja, kérheti a

bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az el\átást változatlan

feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, ill.

törvényes képviselőjét a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett éftékek,

vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeirő1.

Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, melY ÜgYlet

kiterjed:

kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira;

intézményi jogviszony megszűntetéséhez okszerűen kapcsolódik.

Nem lehet bevonni az elszámolásba a |akrész újrafestéséhez, az intézményi jogviszonY

megszűnéséhez kapcsolódó jogi és adminisztratív költségeket.
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A soron kívüli elhelyezés szabályaita9ll999. (XL24) SzCsM rendelet 15.§ és 16.§-a, valamint a

Szt. 20 . § -a taftalmazza.

Térítési díj ak, e gyszeri hozzájáruláso k, köttőpénz

A szeretetotthon sem a székhelyen, sem a telephelyen nem kér egyszerlhozzájárulást.
Az Íníézményvezető íájékoztatja az igénylőt, illetve ahozzéú.artozőt, hogy az Szt. l17lB,§ (1)
bekezdés alapján vállalhatják az iníézményivel azonos összegű személyi térítési díj megfizetését.
Ilyen vállalás esetén ajövedelem-, illetve vagyonvizsgálatotnem kell elvégezni.
Az intézményvezető tájékoztatja az igénylőt, illetve ahozzátatíozőt, hogy az Szt. 1l7lB.§ (2)
bekezdés alapján vállalhatják a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítlrató
személyi térítési díi különbözete egy részének megfizetését. Ilyen vállalás esetén az Szt. 119, §
szerinti jövedelemvizsgálatot el kell végezni, azonban az Szt. 117, §-ban, Il7lA, § (l)-(2)
bekezdéséberr foglaltakat nem kell alkalmazni.
Ha nem történik ilyen vállalás, akkor az intézményvezető az íntézményi ellátás nyú.itásának
megkezdését megelőzően elvégzi a .iövedelem- és vagyonvizsgálatot, mely során meg kell
állap ítan i az ellátást i génylőre vonatkozó j öved elemh ánya d ot.
A jövedelernhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

o Ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj
összegét: - a személyi térítési dij azintézményi térítési díjjal megegyező összeg.

o Ha a jövedelemhányad nem éri eI az tntézmónyi térítési díj összegét, és az
ellátott j elentős pénzvagyonnal rendelkezik:

hogy ajövedelemhányad és azintézményi térítési díj közötti különbözetet a
j elentős pénzvagyonból kell fedezni;

. és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal:

jövedelemhányadrrak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal
megegyező összeg.

Jelentős pénzvagyonnak az ellátotí rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege,
beíétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fcnnálló követelése és készpénze összegének
azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult
elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.
Jelentős ingatlanvagyonnak az irrgatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegérrek a negyvenszeresét meghaladó részét kel1 tekinteni.
Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat
időpontjában az elléú.ást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető
hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni éftékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a
felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, haazokegyüttes forgalmi
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja.
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni,
A személyi térítési díjról szóló értesítésben tájékoztatni kell az el|átottat:
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jelentős ingatlanvagyonbó1 lesz fedezve.

Abban a nem kívánt esetben, ha az el|átást igénybe vevő személy a személyi térítési díj fizetési

kötelezettségének nem tesz eleget, űgy a fenntarló az intézményvezető előzetes tájékoztatása

alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról. A követelést tartós bentlakásos

intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálog|og biztosída. A
,ielzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni.
A jelzálog bejegyzésének kezdeményezésérőI a szociális hatóság a jogszabályi feltételek

fennállása esetén - a fenntarló kérelme alapján - határozatot ltoz, A hatfuozatot az ingatlanügyi

hatósággal közölni kell.
A bej egyzett jelzáIo g hagyatéki teherként érvényesíthető.

Ha a jogosult a személyi térítési díj összegétvitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését

kéri, akkor e kérésével a fenntartóhoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről.

Távollét esetén fizetendő térítési díiak
Ha az ellátott a bentlakásos intézményi ellátást a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a

távolléti napok számát meg kell szotozni:

. és egyéb távollét esetén is - a távollét időtaítamára az egyébként fizetendő személyi
térítési di120oÁ-a,

1-rzetendő személyi térítési díj 60 %- a;

d4 40 %-a

szerint számított csökkentett összegű napi személyi térítési díjjal, a jelenléti napok számát pedig

meg kell szorozni a teljes összegű napi személyi térítési díjjal, A két szorzat összege az adott

hónapra fizetendő térítési díj. A jelenléti napok számát úgy kell meghatározni, hogy az adott

hónap napjainak számábőI le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a

számát, amelyeken az lníézményi jogviszony nem állt fenn. /Rendelet 16.§, 28.§ (1)-(2) bek./

Az intézmény alapfela d,atát meghaladó programok, szo|gá|tatások:

A kirándulások, színházlátogatások szervezésekor az azt szetvező a lehető legnagyobb mértékű

fizetési kedvezményt igyekszik elérni. A programok egy része térítésmentes. A konkrét

költségekről indulás előtt megfelelő időben tájékoztatunk minden lakót.

Az áItalánosnál nagyobb mértékű személyes segítséget igényló lakók gondnokai, hozzátaríozői
kísérőként önköltségi áron vehetnek részt az intézmény á|tal szervezett programokon.

Amennyiben a hozzátartozők a kíséretet vállalni nem tudják, a legközelebbi hozzátaftoző (vagy
gondnok) beleegyezésével a lakó költsé gére az intézmény biztosit, kísérőt.

Önköltséges kirándulások, üdülések alkalmával a kísérőként munkát végző személyzet
feladata: gyógyszerelés, akut rosszullétek ellátása, lakók egészségi és pszichés állapotának
megfigyelése, felügyelet, önellátásban segítség költségeit - utazás, szálIás, kötelező étkezés,

belépődíjak - az önköltség számításakor az adott plogram járulékos költségeként figyelembe kell
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venni. A kísérők létszámát a csoporttagok egészségi és pszichés állapotának figyelembevételével
az tntézményvezető és a főnővér állapítjameg, általában 8-10 lakóra 1 fő kísérő szükséges.
IntézménnYel jogviszonyban nem álló személyeknek szolgáltatást nem nyűjt az intézmény.

A szűk lakótér felújításának költségei:
A Szt. l19lA,§ (2) alaPján a lakó írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve a törvérryes
kéPviselője, hozzátartozőja, az ellátott taftására jogszabály, szerződés vagy bírós ági határozat
alaPján kÖteles személy az intézmérrnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a
jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igényeinek költségeit viseli.(pl. külön
flirdőszoba, a lakószoba áta\akitása, saját telefonvonal, stb.) Ez alehetőség nem terjed ki azon
átalakításokra, melyekre az intézmény jogszabály vagy hatósági rendelk ezés alapján köteles, e
munkál ato k kö lts é gei v áltozatlanul az intézményt terhel i k.
A kÖltségek megtérítésének teljes összege kizárőlag a szerződésben meghatározott célokra
fordítlrató.

Ha az irrtézményi jogviszony a szerződés megkötésétőI számított öt éven belül _ haláleset
kivételével - megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutő arányos részét az intézmény
kÖteles visszafizetni. További garanciák az ellátottal kötött külön megállapodásban kerülnek
rögzítésre.

Költőpénz
A bentlakásos intézményekben a jövedelemmel nem rendelkező l6 év ftilötti ellátottak tészére

személYes szÜkségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít. Költőpénzt kell biztosítani
annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiány ában kizárőlag a tartásra köteles
és kéPes személy ftzeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg, A költőpénz lravi
Összege nem lehet kevesebb a tárgyév január i-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb
Összegének 20%o,áná1,lra a térítési díjat úgy állapították rneg, hogy azvagyont is terhel, 30oÁ_ánál.
Legalább a kÖltőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő
jövedelmét.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy
részére legalább a jogszabályi előírások szerinti mérlékű költőpénz visszamaradjon.

A rendszeres jÖvedelmüket nem önállóan kezelő lakók számára gondnokaik, hozzátartozóik
költőpénzt utalnak át.

A rendszeres jövedelmüket nem örrállóan kezelő lakók meghatalmazhatják az intézmény
Pénztárosát, hogy a nyugdíjból fennmaradő 20 oÁ-ot személyes letét formájában kezelje. A pénz
kezelése: vásárlás szám|a ellenében, sorszámozott, hitelesített fuzetben vezetve a pénzforgalmat.
Az ilYen lakő számára kiadott költőpénz átadása két tanú jelenlétében, aláírásukkal hitelesítve
tÖrténik. A Pénztáros az ilyerr lakója (uagy annak gondnoka) számára az egyenlesről bármikor
tájékozíatást ad.
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5.) a szolgciltatúsról szóló tájékoztatás helyi móclja

Alapvető és lényeges feladatunk minden érdeklődő számára részletes táiékoztatást adni a nyújtott

ellátásokról, azok tartalmáról, feltételeiről, a térítési díjakról, az ellátás igénybevételéről, a

lrázi rendrő l, az ellátottak j o gai nak érvénye sül é s é rő l .

Mivel az Otthon több mint 35 évvel ezelőtt a református gyülekezetek országos közadakozásábŐ|

épült, és jelenleg is szoros kapcsolatot tart fenn a gyülekezetekkel igy a budapesti

gyülekezetekkel is - szájrőI szájta terjed az Szeretetotthon híre.

Az információnyújtás, tanácsadás megvalósításához különböző információs lehetőségeket

használunk fe1.

+ Személyes találkozás során történő tájékozíatás,

-> Istentiszteletek alkalmával az e||átásről szóló információkközzé tétele.

+ Telefonos beszélgetés, érdeklődés során történő tájékoztatás.

-+ A Magyarországt ReformátusEgyház Szeretetszolgálati lroda kiadásában évente

megjelenő A Kárpát- medence Református Missziói és Diakóniai Szolgálatainak

Címtárban szereplés.
_+ Azinterneten, a www.szeretetotthonok.hu honlapunkon is megtalálhatók az otthonnal

kapcsolatos információk, képek, dokumentumok.
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6.) Egyéb szubúlyok

Egyéb előírások:
A személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalk oztatott személy, valamint közelihozzátartozőja|a Polgári TÖrvénykÖnyvről szőló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:l.

§ (l) bekezdés 1. Pontja] az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklésiszerződést az ellátás időtartama alatt - illetve annak megszűnés étől számitott egy évig _ nemkothet, Az intézménY dolgozója semminemű kereskedelmet nem folytathat a lakókkal.Dolgozóink kÖtelesek a munkájuk során humánus, jó, békés hangulatú magatartást tanúsítani; azintézménYek belső életével, a gondozottakkal kapcsolatosan idegeneknek információt nemszolgáltathatnak ki (kivéve, ha az ad,atközlésre vonatkozó jogszabáty ez alőlmentesíti).
Idegenek- kivéve a lakók látogatóit- nem tartőzkodlratnak az Intézmény területén engedély

nélkÜl, A munkavégzés során mindenki köteles az egészségügyi, a munkavédelmi, a tűzvédelmi ésa vagYonvédelmi előírásokat betartani. Köteles minden esetben kármegelőző vagy kárcsökkentő
magatarlást tanúsítani.

A gondozottak személyes szabadsága
AlaPelvként leszÖgezhetŐ, hogy a személyes szabadság egységes és egyetemes emberi jog.

Adott sérÜltségi foktÓl, mentális és fizikális állapottól ftiggően azonbana személyes szabadság agondozott érdekében bizonYos fokig csökkenthető, ez azonban csak azéppen szükséges szintig
tÖtténhet, A személYes szabadság tiszteletben taftása nem zárja ki azonban azokat a
szabály szerűsé geket, melyek a társas e gyüttél éshez nélkülözhetetl enek,

Az intézménY mindennaPi életét Úgy kell megszeívezni, illetve kialakítani, hogy a gondozottak
életkorának, általános állapotának, korábbi életritmusának és az együttélésből eredő
követelményeknek egy aránt megfelelj enek.

Felkelés, lefekvés, étkezések idejének megválasztását aházirendben rugalmasan meghatá rozott
időszakokban a gondo zottak kedve szerint bizto sítj uk,

családhoz),

Problémákat kellő határozotts ággal, de következetesen, tisztelettel és felesleges irrdulatok
nélkül kezeljtik.

A gondozás ellátás során a gondozott emberi méltóságát minden
legszélsőségesebb esetekben is tiszteletben kell tartani.Ennek értelmében tilos

munkatársnak a

a gondozottat:
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A gondozo ttak á|talános állapotának, hangul atának, kapcsolatainak, tarlÓzkodási helYének

folyamatos nyomon követése, a gondozottakkal való rendszeres beszélgetés sok olYan információt

kínál, mely előre jelezheti valamilyen komolyabb konfliktus kialakulását. A gondozÓ-áPoló

fbglalkoztató személyzet kötelessége, hogy időben észlelje és je|ezze a vezető ápoló, az

intézrnényv ezető f.e|é a készülő konfliktushelyzeteket,

A vezető ápoló feladata, hogy gondozási egységenként rendszeres megbeszélést taftson,

aktuális problémák megoldására javaslatot tegyen. Szükség esetén a Módszertani osztály

segítségét is kérheti ebben.

aláb

' 
beszélgetést kezdeményez aZ érintett gondozottakkal, gondozókkal, az esetleges

konfl iktushelyzetek kezelésére,

szob ába való átlre 1 y ezésér ől,

orvosnak a gondozott szakvizsgálatát javasolja,

o ha a gondozott erősen zak]atott, fájdalmai vannak, nyugtalan, esetlegesen indokolatlanul

agresszív, szükség esetén alkalmazható gyógyszerre, móclszerre, intézkedésre az orvostól

javaslatot kér,
> amennyiben a gondozottnál tartósan olyan állapot lép fel, mely a továbbiakban aZ

intézményi életét megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, önmagára vagy a környezetére

indokolatlanul megterhelő vagy veszé|yeztető, inditványozza az áthelyezést más

szakintézménybe.

A ko r láto zó intézke dés aI kalmazcís ának e lj drds i szab ály ai

Általános szabályok:
Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, ftzikai, kémiai) csak a veszélYeztető vagY

közvetlen veszéIyeztető magatartású személy korlátozható. A korlátozás csak addig tafthat,

illetőleg o1yan mértékű és jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenÜl sztikséges.

A korlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtaftama a|att az emberi

méltóságho z valő jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez fűződő .jogokat

mindenki köteles tiszteletben tarlani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennYiben

azok gyakorlása meghiirsítja, vagy veszé|yezteti akorlátoző intézkedés célját. KinzŐ, kegYetlen,

embeftelen , megaIáző vagy büntető jellegű korlátó intézkedést tilos alkalmazni. Az intézkedés

csak addig maradhat fenn, amíg aveszé|yeztető vagy közvetlen veszé|yeztető állapot tart,
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Fizikai korlátozás - szÜkségességét az elrendel ő 2 óránként ellenőrzi és felülbí rálja, döní a
feloldásáról:

Kémiai korlátozás a veszély eztető, illetve közvetlenü l veszélyeztető magatartás
elhárításához szÜkséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalmazása.
További szÜkségességét azorvos 4 őránkéntellenőrzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról,

A fizikai és kémiai korlátozás egymás mellett is alkalmazható.

Korlátoző intézkedés eI rendelés ének szabálya :

Korlátozó alkalmazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követőenkerÜlhet Sor, A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazásának elrendelésére a
Pszichiáter/neurológus szakorvos, vagy az intézmény orvosa, az orvosok elérhetőségének
hiányában a vezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az orvost haladéktalanul értesíteni kell akorlátoző intézkedés, eljárás alkalmazásáról, akinek két órán beltil jóvá kelt hagynia, és ajóváhagYását legkésőbb tizenhat Órán belül írásban kell rögzítenie. Ennek hiányában a korlátozást
meg kell szüntetni.
A dÖntést a korlátoző intézkedés, eljárás alkalmazás át megelőzően, ha ez nem lehetséges, azintézkedés megtételét kÖvetően azonna7 a külön jogszabályban meghatározott írásos formában
dokumentálni kell,
AmennYiben a lakó veszélYeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tarrúsít, először
mindenkéPPen meg kell Próbálni megnyugtatni. Amennyiben a pszichés megnyugtatás nemelégséges a veszéIYeztető magataftás megszüntetésére, korlátozó intézkedés elrendelése
szÜkséges, A lakót szőban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt annak
elrendeléséről és formájáról, valamint akorlátoző intézkedés íblolclásáról.
Kritikus, előre nem látható helyzetben a gondozó az alábbiintézkedéseket teheti:

érdekében indokolt mértékben fizikai erőt alkalmazhat (a gondozottat lefoghatja,
mozgásában átmenetileg akadály ozhatja, szükség szerint akár rendőri segítséget kérhet),

másokra,

megakadálYozása érdekében haíározottan szólítsa fel, illetve kísérje el a lakós zobába,
betegszobába, ahol biztonságban lehet, vagy másoktól biztonságosan.lktiloníth.tő,

eZ nem elégséges, segítséget kérhet személyzet hiányában másik gondozottó l is (ha ezzelnem veszélYezteÍi), szÜkség szerint fizlkai erejét bevetve lefoghatja, kézben,
kerekesszékben szállí thatj a,

szobában (betegszobában) a gondozottal kell maradnia. Ha ez személyzethiányában nem
lehetséges, YagY a gondozó magát veszéIyeztetné, a segítség megérkezé séig rázárhatja az
ajtót, arnennYiben eZ nem jelent Újabb veszélyforrást (pl.: ablak). Megoldlratatlan helyzet
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fennállása esetén mentőt kell hívni. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenrri és arrŐ| az

intézményv ezetőt, orvo st haladéktalanul értesíteni kell.

ha más megoldást nem talál, ágyhoz történő rögzítéséről gondoskodik. RÖgzítés esetén is

biztosítani ke1l a gondozott viszonylagos kényelmét, szükség esetén be kell takarni,

biztosítani kel1 a nyugalmát, figyelmét elterelni, beszélgetni vele, és mellette kell maradni

a veszélyh e|yzet elmúltáig. Ha az orvos a gondozott részére adott krízishelYzetre

vonatkozó szükség szerint adható gyógyszer1 rendelt (altatÓ, nyugtatÓ) a gondozott

tiltakozása ellenére is beadhatja, ebben munkatárs, vagy másik gondozott (ha ezzel nem

v eszé|y ezíeti) fi zikai segítsé gét kérheti,

A korlátozó intézkedés végrehajtásának elrendelése esetében tájékoztatási kÖtelezettség

terheli azlntézményt a következők szerint:

a) Azellátottat:
F szóban, az elrendeléséről és formájáról, valamint

} a korlátoző intézkedés feloldásáról,

b) Az ellátott törvényes képviselőjét:

} szóban, a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a

végrehajtás alatt vagy azt követően haladéktalanul a korlátozó intézkedés

elrendelésérő1 és formáj áró1,

} a korláto ző intézkedés feloldásáról,

} a korlátozó intézkedés feloldásárót történő tájékoztatással egyidejűIeg az adatlap

másolatát át ke1l adni, illetve meg kell küldeni az e\Iéú.ott tÖrvényes kéPviselŐjének.

c) AzIntézmény ellátottjogi képviselőjét:

} az elrendelést követő 48 órán belül írásban,

Az ellátottat és a törvényes képviselójét - előzetesen vagy az eljÍrás a|att - szóban az elrendelő

orvos vagy annak hiányában avezető ápoló tétlékoztatla,

Korlátozó intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítések rendje:

szükséges a szakmai véleménye céljából,

A tájékoztatási kötelezettséget az a|ábbiak szerint kell megtenni:

intézkedés feloldásának idej e.

kötelező adminisztrációs intézkedések
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A korlátozó intézkedés alkalmazása esetén

és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által
adatlapot kell kitölteni. (1. számúft,iggelék)

- ide nem értve a pszichés megnyugtatást - a szociál-
meghatározott, a Szocíális Ágazati Portálon közzétett

A korlátozó intézkedés időtartama alatti megfigyeléseket, állapotleírást a szintén a Szociális
Ágazati Portálon kÖzzétettbetétlapon (2 számúfuggelék) kell részletesen feltün tetni. Azadatlapot
és a betétlaPot az igazgatŐ, valamint az intézményi orvos vagy a pszichiáterlneurológus szakorvos
ír.iák alá.

A kitÖltÖtt és aláírt adatlapot az ellátottgondozási tervéhezkell csatolni.
A korlátozó intézkedés feloldásáról torténő tájékoztatással egyidej űleg azadatlap másolatát át kell
adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselőjének, valam int az ellátottjogi
képviselőnek.
A kötelező adminisztráciő elvégzéséért avezetőápoló a felelős.
Az áPo|ási szÖvődménYek (elesések, sérülések, stb.) rnegelőzése céljából használt eszközök
(ágyrács, rögzitő övek, stb.) nem tartoznak a fizikaí korlátoző intézkedések körébe. F,zekben az
esetekben az áPolási szövődmények megelő zésére szolgálő protokollt alkalmazzuk.

Panaszjog
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátotttörvényes képviselője panasszal élhet
az Intézmény fenntarl őjánál a tudomására iutását követő 15 napon belül. A panaszkivizsgáIásához
és a dÖntéshez a fenntartő szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.
Az ellátottjogi kéPviselő a Szt. alapján segítséget nyújt azellátottnak a jogainak gyakorlásában.

Készült: 202l. december 30.

MELLEKLETEK:
1 . Megállapodás-tervezet
2. Az intézmény házirendje
3. SZMSZ
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Fiiggelékek

1. számű függelék

ADATLAP
korltűíozó intézkedés elrendeléséhez

[a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

működésükfeltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 101/A. § (3)

bekezdéséhezJ

Az ellátott neve: ..,.....
Születési idő: ...........

A korlátozó intézkedés kezdetének időponda:
év: ........ hó: ............ nap: ....... óra: ....... perc: ......

A korlátozó intézkedés formája és leírása:
A) fizikai:
szabad mozgás korlátozása: ................

fokozott ellenórzés:
B) kémiai: """" adása, i,m,, i,v,

Az elrendelő neve: beosztása: - orvos
- vezető ápoló

Ha nem orvos, akkor az orvosi jóváhagyás időpontja:

év: ........ hó: ............ nap: ....... óra: ....... perc: ....,,

Az elrendelés rövid indokolása:

A korlátozó intézkedés feloldása:

A korlátozó intézkedés során szolgálatot teljesítő egészségügyi, szociális dolgozÓ(k)

Neve: beosztása:

Neve: beosztása:

Neve: beosztása:

Neve: beosztása:

Az intézet p sz i ch i áte r o rv o s ának táj éko ztatás a me gtö rlént :

év: ..,. hó: ................. nap: ....... óra: ....,.. perc: ......

További intézkedés: szükséges - nem szükséges

L

-

-

t

-

-

L

-

-

-

l

-

-

-

t

t

-

-

-

!

-

inténnényv ezető aláírása
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2. száműftiggelék

BBTETLAP
A korlátozó intézkedés időtartama alatt végzett ellátás clokumeníálásához

Szobaszám: ..........,.

Diagnózis:

TeráPiás terv elkészítésének időpont|a veszélyeztető, illetve közvetlen veszéIyeztető állapotra:

1, Az intézkedés elrendelését megelőző állapotváltozás, tünetek feljegyzése:

2, Korlátozás folyamata, eredménye :

{Rolási diagnózis Apolási cél AnoIási feladatnk Apolási erednrény AIáírás

3, Eseménynapló:

1r!:Í-'#j'J::ffiámegbeszélésének 
időpontja, illetve fenti eseményre készült terápiás terv

5, A korlátozás erednrényességének rövid összefoglalása:

6. Ellátottjogi képvisel őhöz eljuttatva:

intézményvezető aláírása il;;;;; ;;;;;;;k ;i;i;;;,;

A korlátozó intézkedés során szolgálatot teljesítő egészségügyi, szociális dolgozó(k ) aláírása:
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