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t. ÁlralÁNos Bs BBVETETó szaBÁryoK:

AZ INTEZMENY ALAPADATAI
Azintézmény neve: schweitzer Albert Református

Szeretetotthon (SAO)

Az intézmény székhe l ye : 1 146 Budapest, Hermina út 5l. (50021743)

Az intézmény képvi sel őj e : Nagy Zita intézményv ezető

Az intézmény telephelye (cím, ágazaíi
azonosító):

1l7l Budapest, Lemberg u. 20. (S0201323)

Az intézmény el érhetőségei : Székhely:
Tel.: +36-11343-4316
E-mai l : sao. szeretetotthon@d iakonia.hu
Telephely:
Tel.: +36-11256-7203
E-mai l : ny usdhaz@,d iakon ia.hu

Az intézmény alapítój a: Magyarors zági Refo rm átus E gyház

Az alapítő székhelye: 1 146 Budapest. Abonyi utca2l.
Alapítás dátuma: 1979, szepíember 01 .

Telephellyel bővült: 2007 ..|anuár 01 .

Zs- 1 2 l 20 0 6. sz. határ o zat

Az intézmény fenntartój a: Reform átu s S zeretetszo l gálat

A fenntartó székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 200.

A fenntartó adőszáma: 19024031-2-42

A fenntartó képviselője: Czib er e Káro l y fői gazgatő

Aziníézmény típusa és besorolása TEAOR
szám szerint:

8730 Idősek bentlakásos ellátása

Az intéznény kiegészítő tevékenysége
TEÁOR szám szerint:

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

Ellátható vállalkozási tevékenység és

annak mértéke:

Az intézmérry, vál lal kozási tevékenységként
közétkeztetést végez. A vállalkozási
tevékenységból származó jövedelem
mértél<e nern haladhatja rneg az összbevétel
10%-át.

Ellátási terület: Magyarorsz ág, közigazeatás i terül ete

Férőhelyek száma,, Székhely: 104 férőhely (átlagos szintű
ellátás)
Telephely: 28 férőhely (átlagos szintű
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ellátás)

Az intézmény felügyeleti szervei : Általános felügyelet: Magyarországi
Reform átus Esyház zsinata
Á,huláno, szakmai és törvényességi
felüsyelet: Református Szeretetszol gálat

A fenntartói tevékenység törvényességi
felügyelete: A vonatkozó jogszabályban
meghatározott szervek

Az intézmény j o gál l ás a : Azintézmény nem önálló jogi személy,
Részben önálló sazdálkodású.

Az intézmény ban kszárn l aszáma : l l l00l04-1 9024031-40000004

Az otthon teljes körű ellátás keretein belül biztosítja a lakók korának, egészségi állapotának rneg-

felelő egészségügyi és fizikai ellátását, mentális gondozását, hasznos időtoltésiik megszervezését,

foglalkoztatásukat.

A Szervezeti és Működési Szabá|yzat hatálya, kiterjed az 1146 Budapest, Hermina Út 5]. sz.

székhely és a 1t7l Budapest Lemberg u. 20. se. alatti telephely, valamint a velük jogviszonyban

ál ló valarnennyi munkatársra.

Az iníézményben clolgozók nem közalkalmazotíak rá.|uk a Munka Törvénykönyve vonatkozik, de

az Szí. g4lL:§ (4) bekezdés szerint a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli

és il|etményrendszerét a Kjt, 55-80. §-a szerint kell rnegállapítani. E rendelkezésektől akkor lehet

eltérni, haazzal a munkavállaló kizárólag előnyt szerez.

Az Intézmény szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott rnunkatársai kÖzfeladatot ellátó

személyeknek minősülnek.

II. AZOTTHON SZERVEZETI FELEPÍTESB:

1. Szervezeti tagozódás:

Székhely: Bp. Hermina u. 5]

A lgazgaíás
B Gondozási részleg
C Gazdasági részleg

Telephely: Bp. Lemberg u. 20

A |gazgaíás
B Gondozási részleg

2. A szervezeti egységek tagozódása



Igazgatás
A-l a SAO intézményvezetője
A-2 a SAO intézményvezető helyettese, gazdasági vezetőjeA-3 a Lemberg utcai telephe|y vezetője

^-4 
Yezető ápoló

Gondozási részleg
B-1 Yezető ápoló és SAO orvosai
B-2 Apolók
B-3 Gondozók
B-4 szociális, terápiás és foglalkoztatás-szervező munkatársakB-5 Takarítók

-

-C Gazdasági részleg
C-l Gazdasági vezető
C-2 Gazdálkodás-ügyvitel
C-3 Konyhai dolgozók
C-4 Karbantartók-szakmunkások

Az intézménYben lakók teljes körű ellátást kapnak: ftzikai és egészségügyi ellátást, mentálhigi-
énés gondozást, alapgyógyszer és gyógyászati segédeszkőz bútoritáit,"srtiksJg szerint orvosi
kezelést, Az otthon biztosítja szervezeti keretei tozcitt a lakók családi, kc;zösségi és társadalmi
kaPcsolatainak folyamatosságát, fenntartását, esetleg a kialakítását egyéni és cioportos fbglal-
kozások keretében.

3. A szervezeti egységek alapfeladatai:

A lgazgatás

A sAo a Református szeretetszolgálatközvetlen irányítása atatt áll.
EgYszemélYi felelős vezetője az intézményvezető, ak-i az otthon teljes rnűködéséért irányítási
és ellenőrzési kötelezettséggeI tartozik.

A SAO intézménYvezető helYettese az intézményvezető távo|léte esetén a gazdasági vezeíő,
aki emellett irányítja a gazdasági részleget is.

A telephelyvezetőt az, intézményvezető bízza meg és menti 1.ol a feladattal.

A vezető ápoló felel a gondozási részlet irányításáért.
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B Gondozási részleg
A SAo orvosi feladatait a XIV, ker, Herminaűt7 sz. a|atti háziorvosi rendelő orvosa látja el,

A Lemberg utcai telephely orvosi feladatait vállalkozási szerződésben megbízott orvos láda

el.

Feladatuk a rendszeres orvosi felügye|et, a szakszerű orvosi ellátás, beleérlve a szükséges

kőrházi gyógykezelést, a gyógyszerrel, győgyászati segédeszközzelvaló ellátást is,

Szakorvosi rendelést neurológus, belgyógyász, urológus megbízási szerződés alapján lát el.

Az ápolők, gondozók feladata a lakók ápolása, gondozása, beleértve a szükséges gyógyszerek,
győgyászati segédeszközök kiváltását és kiosztását, Végzik az egyéni gyógyszerek gyógyszere-
lését is.

A SAO mentálhigiénés, lelkigondozói feladatait az otthon lelkészi végzettségű munkatársai

, végzik.

A SAO takarítóinak feladata az otthon területének, higiénikus tisztáníartása.

A SAo foglalkozta tás-szervező munkatársainak feladata a gondozottak aktivitásának megőrzése

agy fejlesztése, szomatikLrs - pszichés állapotuk szinten tartása vagy javítása.

C Gazdasági részleg

A gazdasági vezető feladata az intézményvezető megbízása alapján ellenőrizni a gazdasági fo-

lyamatokat. Felel azintézményen belül a gazdasági folyamatok jogszabályszerűségéért.

A gazdálkodás- ügyvitel feladata az anyag-és eszkőzgazdálkodás teljes körű biztosítása.

A konyha az élelmezésvezető irányításáva| végzi az élelmezési feladatok szervezését és végre-

hajtását a HACCP szabályai szerint,

A műszaki részleg biztosítja a hatáskörébe tartozó, az intézményüzemeltetéssel, a műszal<i és

gondnoki teendőkkel kapcsolatos feladatokat. Biztosítia az épületek, berendezések üzernképes

á|lapotát, folyamatos karbantartását, tisztán taftásáí, munkabaleseti szempontok figyelembevé-

elével a SAO székhelyén és telephelyén.
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III. A SAo VEZE,rBsn ns ruui,qxaxöRnt:

A - Igazgatds

A-1. A SAO intézményvezetője

l./A SAO-t az intézményvezető vezeti.
2.lAzintéztnényvezető egyszemélyben felelős a SAO működéséétl, gazdálkodásáért.
3 . l Az intézményv ezető fe l adatkö rében :
e biztosítja a megfele[ő ellátást,
. figyelemmel kíséri, irányítja és ellenőrzi az ottlronban folyó munkát,
o az intézménYvezető a SAO és a Lemberg utcai telephely valamennyi dolgozója felett gya-

korolja a munkáltatói és fegyelmijogkört 
)

' végzi a beérkező Panaszok, bejelentések kivizsgálását, s megteszi a szükségességes iníéz-
kedéseket,

o kaPcsolatot tart a helyi gyülekezettel, önkorm ányzatokkal, egészségiigyi szervezetekkel, a
SAO-t támogattl gyÍ,ilekezetekkel,

o p ro b l ém a esetén egy ezíet a gon dozot tak hozzátartozőiv al,
o a f'enntartó flelhatalmazása alapján az intézményi jogviszonyt megalapoző megáIlapodást a

szolgáltatást nyújtó részéről aláírja
4.1Azintéztnényvezető helyettesítését távollétében a gazdasági vezető látja el.
5,1Az intézménYvezetó tartós távollétében a fegyelmi jogkört a Fenntaitó által megielölt sze_
rnély látja el.
6.1Az intézményvezetŐí a távollétében történt dolgokról azonna! tájékoztatni kell.
7 , Az intézménY világi státuszú vezetője feletti teljes munkáltatóilogkör gyakorlá sára a Refor-
mátus Szeretetszolgálat főigazgatőjajogosult, az intézményvezetőt a Refoirrráttts Szeretetszol_
gálatfőigazgatója aZsinatE,lnökségénekjóváhagyásával nőveziki és menti fel.

A-2. A SAO intézményvezető helyettese

A SAO intézménYvezetŐJének megbízásábő| végzi az otthon működésével kapcsolatos teendó_
ket. A SAO intézményvezető helyettese a gazdaságvezető.

-
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A-3 A Lemberg utcai telephely vezetője

1./A Lemberg utca 20. szám alatti telephelyet a telephelyvezető vezeti.

2.1A telephelyvezető egyszemélyben felelős a Lemberg utcai telephely működéséétí, gazdálko-

dásáéft.
3./A teleph elyv ezető feladatkörében :

o biztosítja a megfelelő ellátást,
. figyelemmel kíséri, irányítja és ellenőrzi az otthonban folyó munkát,

o végzi a beérkező panaszok, bejelentések kivizsgálását, s megteszi a szükségességes intéz-

kedéseket,
o kapcsolatot tart a helyi gyülekezettel, önkormányzatokkal, egészségügyi szervezetekkel, a

Lemberg utcai telepheIyet tárnogató gyülekezetekkel,
o kapcsolatot tart a gondozottak hozzátartozóival,

4./A teiephelyvezető hilyettesítését távollétében az általa megbízott személy látja el.

6./A teleph elyvezeíőta távollétében történt dolgokról azonnal íájékoztatni kell.

A-4. A SAO vezető ápolója

SAo egészségügyi rnunkáját az orvos ellenőrzése alatívégzi és a tevékenységről, folYamatosan

beszámol az intézményvezetőnek.

Feladata:
t. u gondozottak egészségügyi ellátásának irányítása, el\enőrzése, a gondozási munka oPeratív

szérvezése, az intézmény vezetője, illetve a háziorvos útmutatása alaPján.

2. Hatásköre kiterjed a gondozás minden ágazatára (fizikai, egészségügyi ellátás, Pszichés ellá-

tás, célszerű és hasznos tevékenység).
3. lndokolt esetben a szakmai ellátás javítása céljából javaslattal él az intézménYvezető felé.

4. Ellenőrzi ahozzábeosztott dolgozók (ápoló-gondoző személyzet,íakarítók) munkarendjét.

5. Gondoskodik a szükséges gyógyszerek beszerzéséről, tárolásáról, nYilvántartásáról,

gy ő gy ászati se géd eszk őz ellátásár ől.
6. Étteúrri és iúnyítja az orvos utasítása alapján a betegek gyógyszerelését, megszervezi a

go ndozottak szű rőv i zs gál atát.

7. §zervezi az orvos bevónásáva| az egészségügyi csopot1 dolgozóinak rendszeres kéPzését és

továbbképzését.
8. Ellátja a munkavédelnri és tűzvédelmi előadóval közösen az egészségÜgyi csoPortvonatkozá-

sában az operatív rrrunkavédelmi és tűzvédelmi feladatokat.

9. trányítja és ellenőrzi a takarítók munkáját.

1 0. Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről.

l 1. A hatáskörébe utalt dolgozókkal kapcsolatban:

nyeZ,
12. Rendszeres kapcsolatot tart az iníézmény orvosával, az egészségügyi intézménYekkel, a be-

utaltak hozzátartozó i val,



A
A
el.

13, FelÜgyel azintézmény általános tisztaságára, rendjére, a lakószobák általános higiéniáj ára, a
r,uházat, az ágyneműk, a textíliák tisztántar.t ására.

l4, Irásos felhatalmazás alapján részt vesz az igénybevételi eljárás és a jogosultságvizsgálat le-
folYtatásában és a mindenkor hatályos jogsiabályi előírásol ilapján u .Zukeg.. dokumentá_
ciókat elkészíti.

l5, FeIadatátkéPezi a bekoltözők fogadása, a lakók érdekvédelme, személyes ügyeinek intézése,
a beutaltak családi kapcsolatainak segítése, a lakók társas kapcsolatainár ..g7ie...

B - Gondozdsi részleg

B-1. A SAO orvosa

SAO orvosi feladatait a XIV. ker. Herminaút7 sz. alatti háziorvosi rendelő orvosa látja el.
Lemberg utcai telephely orvosi feladatait vállalkozási szerződésben megbízott orvos látja

Feladatai:
l.A gyógyítő, megelőző és higiénés tevékenység:

o hevenY és idÜlt betegségben szenvedő gondozottak ellátása, szükség esetén szak-
rendel ésre, kőrházba utal ása,

o a gondozottak foglalkozíatásánakvéleményezése,
o a gondozottak személyi higiériéjének ellenőrzése.
o az élelmezés higiéné.iének ellenőrzése.

2, Közvetlen kapcsolatot tart azvezető ápolóval.
3. közvetlen feltigyeletet gyakorol az ápolők, gondozók munkája fe|ett.
4. Felügyel i a gy ő gy szerkész|etet.
5. Irányída a dolgozók egészségügyi továbbképzését,és abbarr közreműködik.
6. A gondozottak körében egészségügyi felvilágosító munkátvégez.

B_2. Ápoló

A SAO egészségÜgYi munkáját az orvos és a vezető ápoló ellenőrzése alatt végzi és a tevé-kenységről, folyamatosan beszámol a vezető ápolónak.

Feladatai:

l. A gondozottak egészségügyi ellátása.
2, Gondoskodik a szÜkséges győgyszer, győgyászati segédeszközök, felszerelés beszerzéséról,
tárolásáról.
3, Új gondozottak felvételekor azvezető ápoló irányításával gondoskodik az elhelyezésről, íiir_detésről, a ruhaneműk, ingóságok, értéktárgyak lelúrba véteÉről és elhelyezéséről, az erre vo-natkozó szabályok szerint.
5. Azűj gondozottakkal ismerleti a házirendet.
6, Azúj gondozottak beköltözésekor feljegyzilegkőzelebbihozzátaftoző nevét és pontos címét./Telefonjátl
7. Minden reggel ellenőrzi a gondozottak egészségi állapotát.
8, Részt vesz aZ orvosi viziteken. Az ott r.nd.lt gyOgyrr...ket, injekciókat beszer zi, beadja.
9. KÖteles elvégezni mindazokat a feladatot at, *Óttyól azintézményvezető megbizza.



l0. Havonta elkészíti a tárgyhót követő hónap ápoló-gondozó havi munkarendjét.

l 1. Munkáját részletes munkaköri leírás alapján végzi,

B-2. Gondozó

Fe l ad atait a v ezető ápo l ó i rány ításával v égzi.

Feladatai:
t . A gondozási feladatok végzése , ezen belül a kulturált környezet és az igényes rend kialakítása

és fenntartása, a lakószobák otthonossá tétele.

2. Az orvos által rendelt kezelések, általános szakápolási teendők elvégzése, gyógyszerezés.

3. A gondozottak egészségi állapotának figyelemmel kísérése, az észlelt változások jelentése

szóban, írásbarr.
4, Az é|elmezéssel kapcso latos feladatok el látása.

5. A gondozottaktesti ápolása, rulrázatuk, ágyneműjük cseréje.

6. Részt vesz egyéni és csoporlos foglalkozásokon,
7. Munkájukat, a részletes munkaköri leírás alapjánvégzik.

B-3. Szociális, terápiás munkatársak - lelkipásztor

F e l ad ata it az intézmény v ezető ir ány ításáv al v é gzi .

Feladatai:
T Az intézmény gondozottai számára intézményen belül és kívül, csoportos formában SZerVe-

zett szabadidős tevékenység megszervezése, részvétele a lebonyolítás folYarnatában. A csoPor-

to s mentál li i gi énés tev ékeny sé g doku men tá|ása.

2.Egyéni gondozási tervek kidolgozásában való aktív részvétel.

:. Elyoni Ósetkezelés megtervezése és felválla|ása a kompetenciahatárig, Az egyéni mentálhigi-

énés tevékenység megfelelő dokumentálása.
4. Részvétel a lrospiá - ellátás folyamatában haldokló gondozott mentális ellátása, rnegfeleló

szupervízióval,
5. Konfliktuskezelési stratégiák kidolgozása, azok alkalmazása a gondozottak részére. Részvétel

a konfliktusok megelőzésében, illetve azok megoldásában,

6. Tevékenységét élőzetesen egy hétre ütemezi, melyet külön dokumentálni szÜkséges.

7. Aktív tinrepzes, elsődlegeú az intézményt érintő (hospice és gerontológiai) témakÖrben.

Formái: tanfolyamok, trénirigek, szaksajtó folyamatos figyelemmel kísérése,

8. A mentálhigiénés lelkipáútor a lelkipásztori feladatokat a Református EgYházunk által elóíft

rendtartás szerint gyakorolja.
9. FeladataitvégzÍ-arnellékelt rnurrkaköri leírás alapján és mindazt, amivel aziníézménYvezető

megbízza.
lO.'Az intézmény egyházi státuszú vezetőjét a Magyarországi Református Egyház ZsinaÍának

lelkészi elnöke n"uű ki/rendeli ki és rnenti fel, egyebekben a szakmai irálrYÍtási, utasítási és el-

lenőrzési jogkört a Református Szeretets zolgá|aí főigazgaíőja gyakorolja,

A munkakör betöltése önállóságot, magas szintű szakmai kompetenciát és érett személYiséget

követel meg. Fokozott együttmúktidé.i, problérna-felismerési- és megoldási kéPességet feltéte-

lez. A."núlhigienikusnák alkalmasnak kell lennie a horizontális és vertikális egYüttrnűkÖdés-

re, valamint naprakész tájékozottsággal kell rendelkeznie az el|átotti kör mentális zavarainak

i smeretében és azo k kom petenc iahatár áig tö rtén ő keze l ésében.



B-4. Foglalkoztatás-s zerv ező m u n katárs/a k

Fe l ad ata i t az intézm ény v ezeíő ir ány ítás áv al v é gzi,

Feladatai:
l, A gondozottak interPerszonális kapcsolatának támogatása, a kapcsolatteremtés elősegítése,
2. Hozzátartozókkal és a külvilággal való aktív kapcsolattartás,
3, Az intézménY gondozottai számára intézményen belül és kívül, csoportos formában szerve-

zett szabadi dős tevékeny ség megszervezése, lebonyo l ítása,
4. A csoportos mentálhigiénés tevékenység dokumeniálása,

| leyeni uondozási tervek kidolgozásában való aktív részvétel,
6, Erdeklődésnek megfelelő kiadványok, szőrakoztató és sport jellegíi programok biztosítása,
7, Rendszeres tájékoztatás az Őket érintő eseményekről, valamin t ahazai és a nemzetközi élet

tÖrténéseiről, figYelembe véve életkori sajátosságaikat, mentális befogadó készségüket.

B-5. Szociális munkatárs

Fe l ad ata i t az intézmény v ezető i rán y ításáva l v é gzi.
l, Ismeri az inl:,ézmény által nyújtott szoigáltatásokat, a felvételi eljárás szabályait és fo-lyamatál Ezen belül előkészíti azúj lakó felvételét és érkezését.2, Rendszerezi és folYamatosan vezetj az ellátottakról, és a várakozőkró| a jogszabáIy által

elő írt ny i lvántartást.
3. Figyelemmel kíséri a gondozásra, ellátásra irányuló igérryeket.4, F,lvégzi az előgondozásokat, melynek során tájékoríatáát nyújt a kérelmezőnek és/vagy

tÖrvénYes kéPviselőjének az intézményi elhelyózésről és szolgáltatásokról.5, A komPlex Problémakezelés érdekében egyúttműködik az Őgészség,igvi e. a szociáIis
háI őzattal és az e l látottak érd ekképv i se l et i iiervei ve l.

6, Segítséget nyújt a lakók szociális ügyeinek intézésében, különös tekintettel azokra, me_lYek adatszolgáltatással, kérvényezéisel, jövedelernből történő végrehajtással kapcsola_
_ tosak. az ügyintézés fblyamatát dokumentalja.
7, KaPcsolatot tart a gondnokokkal és segíti a gondnoksági ügyekben a Bíróság munkáját.

8-6. Takarítók

A szolgálatban lévő áPolÓ, gondozó közvetlen irányításával, az vezeíő ápoló feltigyelete és el_lenőrzése mellett a takarítő végzi a munkaköri leirásban rászletesen m.eghatározott takarításifeladatokat, és mindazt, amivel az intézményvezető megbízza.
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C - Gazdasdgi részleg:

C-1. Gazdasági vezető

A mindenkori jogszabályi előírásoknak, a f-enntartó utasításainak megfelelően végzi tevékenY-

sé gét, szerv ezi az intézmény gazdasági, pénzü gy i m u n káj át.

Kialakítja, és folyamatosan ellátia azintézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon nyilvántartási

rendszerét.

C -2. G azeJál kod ás-ü gyvitel

Munkájukat a gazdasági vezető közvetlen irányítása és felügyelete mellett végzik.

Feladatai:
l. Az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartása,
, azúgyviteli rend megtaftása,
l vagyonnyilvántartás (leltárak)
l vagyonvédelem,

2. E1'átla könyvelői és pénztáros, valamint a gazdasági és élelmezésvezetői feladatkÖrbe tartozó

tennivalókat.
3. Kezeli a gondozási díjakat.

C-3. Konyhai dolgozók

Élelmezésv ezetés:

1 . lrányítja a konyhai dolgozók munkáját, gondoskodik az érintettek javaslatának figyelembe

vételével az ét|ap összeál l ításáról.
2. E|látja az élelmezéssel kapcsolatos beszerzéseket, megrendeléseket, rendszeresen ellenőrzi

azélelm\szerraktár és a konyha rendjét, tisztaságáí,
3, AzÁNrSZ és a HACCP előírások betartását biztosída,

Szakács, konyhai dolgozók

Feladatai:
l. Felel a konyhai munkáért, az egészségügyi rendszabályok betarlásáért, a hulladék és ételrna-

radék előírás szerinti tárolásáért.
2. Felelős afőzéshezszükséges anyagok átvételééft, gondoskodik a raktár feltöltéséről.

3. Felel az elkészített ételek minőségéért, a kiadagolásáért. Minden ételből mintát vesz, és azt

48 órán át, hűtőben tárolja.
4. Köteles a gondjaira bízoíí fogyóeszközöket megőrizni,
5. Munkáját részletes munkaköri leírás alapjánvégzi,
6. Munkájukat a részletes munkaköri leírás alapján végzik,
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C-4. Karbantartók

Közvet l en fe lettese az intézmény gazdasági v ezetője.
Feladatai:
l, Kezeli a székhelY és a telephely kazánjait gondoskodik a fűtőrendszer rendszeres karbantar_
tásáról. Meghibásodás esetén leállítja a fűtést és intézkedik a javítás ügyében. A hanyag kazán-
kezelésből eredő károkért anyagilag felel.
2, Felelős azEnergia Felügyelet által ahelyiségekre kiadott hőmérséklet normák betarlásáért.
3, MunkaterÜletén felelős a Munkavédelmi, Tűzvédelmi, Biztonságteclinikai, Villámvédelmi
előírások betartásáért és az ellenőrzések során aktívan közreműködni.
4. NaPlóban rÖgzítik a napi rendszeres feladatokat, karbantartási munkákat.
5, Az intézménY tulajdonában lévő gépkocsik teljes körű szaksz erviz ellátását, tankolását, (csakMOL kútnál kátyával|) heti karbantartását, útnyilvántartását, amit hó végén a könyvelés szá-
mára lead.
6, A székhelY és a telePhely kerdeinek, útjainak, évszakoknak megfelelő gondozása és rendben
taftása.
7, Az intézmény mérőit ellenőrzi, a leolvasásukat a küIdött cégek képviselőivel elvégzi és a
számlázást követi.
8. KÖteles elvégezni mindazokat a feladatokat, amelly el az intézményvezető megbízza.
9. Munkáját részletes munkaköri leírás alapjánvégzi.

i
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Iv. A SAo szERETEToTTHoN vEZErBsBr sncíró nnrBxnzLETEK:

A - A SAo vEzprór BnrBxnzLBTE

1, Résztvevői: a SAO intézményvezetője,vezeíő ápoló, gazdaságvezetŐ, élelmezésvezetŐ.

2. Összehívásáért az intézményvezető felel.
3. Üléseit rendszeres időközönként tartja. Minden héten hétfőn.

4. Feladaía: az otthonok működésével kapcsolatos tervek, aktuális f'e|adatok.

5. Az értekezletekről jegyzőkönyv nem készü|.

B _ A sAo DoLGoZÓl BnrnxEZLETF.

1. Résztvevői,, az otthon valamennyi alkalmazottja.
. 2. Összehívásáértaz intézményvezető felelős,

3. A dolgozói értekezletet negyedévente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
4. Azértekezletet 14 napon belül össze kell hívni azalka|mazottaknak Írásban beadott kérelmé-

re, melyben az összehívás célját és tárgyát megjelölték.
5. Az értekezleten azintézményvezető beszámol azelte|t időszak munká.iáról, valamint a követ-

kező időszak feladatairól, az otthon álta|ános helyzetéről.
6. Az érlekezleten a dolgozók kérdéseket intézhetnek azintézményvezetőnek, aki vagy szóban,

vagy l 5 napon belül írásban válaszol,
7. Azértekezletekrő| feljegyzés készül rnelyet azinténnényvezetŐ,a jegyzőkönyvvezetŐ, és két

dolgozó hitelesít.

C-ASAOERTEKEZLETE

1. Résztvevői: a SAO lakói és dolgozói.
2. Összehív ásáért az intézményvezető felelős.
3. Az értekezleten az intézrnényv ezető beszámolója alapján megtárgyalj a, az elműlt időszakban

végzetí munkát, a következő időszak feladatait.
4. Az étekezleterr a résztvevők kérhetik az otthon Szervezeti és Működési Szabályzatának,Há,

. zirendjének módosítását, melyben - a kérések meghallgatása után - a fenntartó dönt.

5. Az értekezleten kérdéseket intézhetnek a résztvevők az otthon vezeíőjéhez. aki vagy szóban,

vagy l5 napon beliil írásban válaszol.
6. Azéftekezleten feljegyzés készül. Az összehívás évente legalább egyszer történik.
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D - A SAO Erdekképviseleti Fóruma

A FÓrurrr a SAO gondozottainak érdekképviseleti szeryezete, a székhely és a telephely vonatko-
zásában is 5-5 fő ataga.
A sAo Érdekképviseleti Fóruma saját szabályzaía alapjánműködik.

v. EGYBB nrÚxÖnpsl SZABÁLYOK:

1. A SAO képvise|ete:
EgYházi és világi hatóságok, bíróságok és harrnadik személyek irányában a SAo intézményve-

zetője, mint egYszemélYi felelós vezető képviseli. Más személy kiiárőlag az intézményvezetó
írásbeli meghatalm azása alapján járhat el.
Az otthon tevékenYségéről, működéséről, azt érintő bármilyen kérdésről csak az intézményve-
zető adhat fe l vi lágos ítást.

2. A munkáltatói jogkör gyakorlása:
A SAO és a Lemberg utcai telephely dolgozói felett a munkáltatóijogkört az intézményvezető

gyakorolja.

3. Szabályzatok alkotása:
l , Az intézményvez,ető gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat e|készítéséről, és azt
felterjeszti .ióváhagyás ra a MagyaL:országi Reformátrrs Egyházzsinati Útanácsosához.
2. Az iníézményv ezető gond o skod i k a követke ző szab ály ok e l kész ítésérő l :

- pénz- és értékkezelési és pénztári szabályzat
- tűz- és munkavédelmi szabályzat

4. Kötelezettség vállalási és utalványozási jogkör:
1 , Az intézményvezető gyakorolja a banl<i és pénztári utalványozási jogkört.
2. Azintézményvezető gyakorolja araktár és készletek tekintétében"az"utalványozásijogkör1.

5. Bély egző haszná lata :

A SAO-ban használatos bélyegzőket a ,,bélyegző nyilvárltartás" szerint az intézményveze-
tŐ, valamint azok a személyek használhatják, akiket írásban felhatalmaz erre.
A bélYegzőket mindenki zárható lielyen taftla, és személyes f-elelősséggel tartozik érte.

6. Titoktartási kötelezettség:
Minden dolgoztit a SAO működésével, a gondozott és dolgozók magánéletével kapcsolat-

ban titoktartási kÖtelezettség terheli. Munkahelyi felettesét az otthon működését érintő iníbrmá_
ci ókró l haladéktal anu l táj ékoztatn i köteles.

Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betÖltésével Összeftiggésben jutott tudomására, és amelynák korlé." a munkáltaióra, vagy más
személYre hátránYos következményekkel járhat. A clolgozó munkáját az aríavonatkozó szabá-
lYoknak és előírásoknak, a munkahelyi ve,zetője utasítáiainak, valamint a szakmai elvárásoknak
megfelelóen köteles végezni.

AmennYiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem ad-
ható felvilágosítás azokban a kérdésekben, arne|ynék hivatali titoknak Áinősrilnek, és amelynek
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.
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A hivatali titok megsértése fegyelrni vétségnek minősül, Aziníézmény valamennyi dol-
gozőja köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az

illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

7.Házirend
A Hermina út és a Lemberg utca házirendje a Szakmai Program mellékletében található, va-

lamint azintézményben jól látható helyen kifi,iggesztésre került,

8. A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, helyettesítésének rendje:
Az intézményben folyó munk át a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja,
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény vezetőjé-

nek, a Lemberg u.2O. szám alatti telephelyen a telephely vezetőjének, il|etve felhatalmazása
alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata.
A helyettesítéssel kapcsolatos, egyéb dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri leírá-

sokban kell rögzíteni.
Az intézményvezetőj én ek által ános he| yettese a gazdasági v ezető,

A te l eph el y vezetőj ének he l yettese az intézményv ezető.

A gazdasági vezető helyettese a pénztáros.
A pénztáros helyettese a gazdasági vezető,
A vezető ápolójának helyettesei azoszíá|yvezetők (gondozási egységek vezetÖi).

Az ápolók - gondozók helyettesítését avezető ápoló szabályozza a műszakbeosztás figyelembe

vételével, az ápolő - gondozók egyrnást helyettesítik.
A mentálhigiénés illetve a foglalkoztatás szervező egyeztetés után egymást helyettesítik.
Az osztályvezetők helyettest alkalmanként jelölnek ki,
A takarítónők, konyhai szemé|yzet, karbantartók, mosodai személyzet munkaköreiken belül

egymást helyettes íti k a v ezető ápoló beosztása szeri nt,

Aziníézmény orvosának távolléte esetén maga gondoskodik helyettesítéséről.

A különböző részlegek, munkaterületek egymással szemben mellérendelt szerepet töltenek be.

Munkájukat a lakók érdekében kötelesek összehangoltan, egymást kiegészítve végezni, Ezért a

kőzépv ezető k fe l e l ő se k.
Mind a szervezeti egységek, mind intézményi szinten megoldott a távollevők helyettesítése, és

í gy az i ntézmény i m u n ka zav arta|ansága, és fo l yamato ssága.

Általános etikaí szabályok

Az iníézmény valamennyi dolgozójának és gondozott lakójának egymáshoz való viszonya a

szernélyiség tiszteletére épül. Elvárja a kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és - éssze-

rű határokig - a toleranciát. Azintézmény légkörét a keresztyén szellemiség, a humánum és az

elidegen íthetetlen emberi jogok tisztelete kell, hogy meghaíározza.
Az iníézmény munkatársa mind külső megjelenésében, öltözékében és személyi higiénéjében

különös gondossággal kell, hogy eljárjon.
Az ápolást-gondozást végző személyzet részére a mindenkor tiszta fehér köpeny viselése köte-

lező előírásnak számít,
Az intézmény d o l gozó itó l el várt l e gfontosabb szemé l y i sé gj egyek :
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A munkatársak eredményes munkavégzésének feltétele a saját egészsége, mely magában foglal-ja a biológiai, Pszichés és szociális egészség komplex fo§almá. Ezt segíti a koólező jellgű
időszakos foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatokon való részvétel. Feríőző betegseguón
szenvedő munkatárs nem tartózkodhat az épületben, munkát nem végezhet. A fertőző üetJlsé_
get haladéktalanul jelenteni kell az intézmény orvosának.

Mivel a munkavégzést a személyiség épsége és aktuális intrapszichés állapota is jelentősen
befolYásolja, minden do|gozónak törekednie kell a lelki egészség megőrzésére is. Lehetőség
szerint minden dolgozó kipihenten, fizikálisan és lelkileg is feltciltóttenJelenjen meg munkahe_
lYén, hiszen fáradtan és kimerülten nem lehet megfelelő szinterr dolgoini, ápolni és gondozni.
Alkohol vagY más tudatrnódosító szer befolyása alatt amunkavégzes á legszigorúbban tilos!

A munkaköri leírás elkészítésének szempontiai

1. Elvi szinten elklilönítendő a munkakör és a hatáskör fogalma (a gyakorlatban ezek szervesen
kapcsolódnak).
LeegYszerűsítve a hatáskör : jogkör (munkáltató és egyéb jogok), a munkakör : kötelességek
köre.
2. KÖzvetlen felettes: alárendelt (közvetlenül) a munkavállalókkal szemben meghatározott
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult, tulajdonkép pen az operatív irányításjogával rendelke-
ZlK.
Hatáskörének minimuma:
- utasításijog,
- munkavégzés feletti felügyeleti jog,
, díjazás, minősítés, fegyelmi eljárás tekintetében javaslattételi jog.
3. A korszerű szervezeti hierarchiállozhozzátartozik az alsóbb vézetői hatáskörök stabilizálása,
a hatáskÖr elvonás (magasabb vezető részéről) lehetőségének minimálisra, Iényegében a kritikus
heIyzetek körére szűkítése.
4. Az alső és kÖzéPvezetői szint stabilizálásának garanciája lehet a "szolgálati út,, betartásának
rnunkakÖri leírásban megfogalrnazott követelménye 1munkakori leírásbai: kapcso|atot tatí, ér-
tekezleten részt vesz).
- A nrunkavállaló kÖzvetlen felettese elé terjesztheti észrevételeit, javaslatait, beszámolással tar-
tozik,
- A magasabb vezetővel való kapcsolattartás a közvetlen felettes közbenjárásával történik,
- A szolgálati Út követelménye nem lehet abszolút, indokolt esetben a kbzbülső vezetőkmegke_
rÜlhetők, de erről a szándékáról a munkavállaló közvet|en felettesét tájékoztaínr köteles.
5. A munkakörhöz tartoző feladatok meglratározása:
- A munkakÖri leírás rÖvid, világos, egyértelműen megfogalmazott követelményeket támasszon.
Funkciójából eredendően nem alkalmas az egyes feladaók elvégzésének mináen részletére ki_
terjedő szabálYozására. Az egyes feladatok felsorolása mellett célszerű az intézmény hatályos
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belső szabályzataira, szükség esetén szakirodalomra, szabványra, jogszabályra utalni. Ezek fel-

lelhetőségét mi nden esetben célszerű feltüntetni és hozzáférhetővé tenn i.

- A munkaköri leírásban meg lehet határozni,hogy adott tevékenység elvégzéséhez milyen kép-

zettséget, jártasságot várunk el.
- A munkaköri leírásban utalni kell arra, hogy az adott feladatot ellátó szernély elvégzett mun-

káját dokurnentálni köteles az adott munkakörhöz előírt módon. Ez azért lényeges, mert csak

így tudja annak elvégzését hitelt érdemlően igazolni. A dokumentáció módját a hatályos jogsza-

bályok alapján az SZMSZ megf-elelő mellék|ete tartalmazza.

A munkaköri feladatok változása

A munkakörhöz tartoző feladatok, a felelősség, a beosztás válíozását dokumentálni kell. A
munkavállalón csak azon feladatok elvégzése kérhető számon, amelyekkel megbízták. A felada-

tokváltozása kapcsán rnérlegelni kell, hogy új munkaköri leírás készítése vagy egy-egy átmene-

ti időszakra, illetve visszavonásig érvényes megbízás kiadása célszerűbb. Minden munkakört

érintó dokumentum legalább kettő példányban, az elfogadás napjára készüljön. A munkáltatÓ, a

munkavállalő az áttanulrnányozást követően aláírásáva| igazolja annak tudomásul vételét, elfo-
gadását. A megbízás visszavonása is írásban történjen.

A munkaviszony létreiötte

Azintézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben határozza meg, hogy

az alkalmazoítat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel tbg-

lalkoztatja.

A munkavégzés teliesítése. munkaköri kötelezettségek.

A munkavégzés teljesítése az intézrnény vezetőle által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben

lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.

A dolgozó köteles a munkakörbe tartoző rnunkát képességei kifejtésével, az elvárható szakérte-

lemmel és pontossággal végezni.
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A tÖrnegtáj ékoztatő eszközök munkatársainak tevékenységét az intézlnény dolgozó inak az
alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:
A televíziŐ, a rádió és az Írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozat_
nak minősül.

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:
AzintézménYt érintő kérdésekben atájékozíatásra, illetve nyilatkozatadásra azintézményvezető
vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
A nyilatkozatok megtételekor rnirrden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonat_
kozó rendelkezésekre, valamint azintézmény jó hírnevére és érdekeire.
KÜlÍÖldi sajtószervek munkatársainak rryilatkozat minden esetben csak az intézményv ezető en_
gedélyével adható.

- hétfotől - péntekig 8.00 órától 16.20 óráig

A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak:
ápoló-gondozó
takarítók
mosodai dolgozók
konyhások
karbantartók-szakm unkások

Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyez_
tetett tervet kell készíteni.
A rendkívÜli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézmény_
vezeÍŐ jogosult, egYéb esetekben a közvetlen munkahelyi vezető, az intézmény vezetőjével
egyeztetve,
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottakjogállásáról szőlő, vala-
mint a Munka TÖrvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállipítani. A dolgozókat
rnegillető és kivett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. Az intéztiényb.n a szabadság nyil_
vántartás vezetéséért a munkaügyi ügyintéző a felelős.

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat munkaszerződésben, vagy kinevezési okirat-
ban kell rőgzíteni. tjnnek részletes szabályait a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések
szerint kell alkalmazni.

l8

A? intézménvben a livatalos munkarend. melv a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tar-
talmazza akövetkező:



kártérítési kötelezettsée

A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott ká-

rért kártérítési felelősségge| tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt

köteles megtéríteni.
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatá-

si vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, ame-

lyeket állandóan őrizetben tafi,kizárőlagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elis-

mervény alapján vette át.

A pénzíárost e nélkül is terheli felelősség az álíala kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy

tekintetében.
Leltárhiánynak minősül a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban ismeret-

len okból keletkezett, természetes mennyiségi csökkenés és a kezelésseljáró veszteség mértékét

rneghaladó hiány.
Amennyibe n az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, egyetemleges kötelezésnek van

he|ye. A rnegőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén munkabérük és vétkességük

arányában felelnek.

Anyagi felelősség

Azi1ttézmény a dolgoző ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövet-

kezetí kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha akár a dolgozó munkahelyén vagy más meg-

őrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett,

A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű, és értékű használati ér-

tékeket csak az intézmérryvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.

(Pl, írógép, számítőgép, stb.)

Az intéznény valarnerrnyi dolgozója felelős a berendezési felszerelési tárgyak rendeltetésszerű

haszná|atáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáétt.

Az intézmény ü gyfélfogadása

Azintézmény vezetője és azintéztnény kijelölt dolgozói ügyfélfogadást tartanak.

Az ügyfélfogadást tarló dolgozók kijelölése a fogadás rendjének (ideje, helye, elhangzottak ér-

tékelése stb.) szabályozása az iníézmény vezetőjének feladata.

Az intézmén y ü gy fé l fo gad ásán ak szab ály ai n y i l ván o s ak.

Munkanapokon 9 - 15 óráig van ügyfélfogadás.
A munkaterv

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi murrkatervet ké-

szíí.
A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni azinténnényben műkÖ-

dő, vezetést segítő testületektől, szervektól, közösségektől,

A munkatervnek tarta|maznia kell:
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A kapcsolattartás rendie

Az intézménY feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek egy-
rnással szoros kapcsolatot taftanak.
Az egYÜttrrrűkÖdés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik
szervezeti egYség működési területét érinti, az intézkedést megelőz ően egyeztetési kötelezettsé_
gük van.

Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, társ-
intézménYekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési me§allapodást köthet.

Az intézménv ügyiratkezelése

AzintézmétiYben azÜgyiratok kezelése központosított rendszerben törlénik.
Az ÜgYiratkezelés irányításáéll és ellenőrzé séért az intézmény vezetője felelős.
Az tigYiratkezelést azkatkezelési Szabályzatban foglalt előírasok alipjánkell végezni.

A kiadmánvozás rendie

Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza.

Az intézménv gazdálkodásának rend ie

Az intézménY gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehatásá-
val, az intézménY kezelésében |évő vagyon hasznosításával osszefiiggő feladatok, hatáskörök
szabálYozása- a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyeTJmbevételévál- u, i,n ir-
mény vezetőj ének feIadata.

A kÖtelezettségvállalás, utalványozás, ellenje gyzés, érvényesítés rendjét az intézménynél az in-tézménYvezető határozza meg. Ennek részletós szabályait a gazdaságt szeryezet feladata és ha-táskörét szab ály oző ü gyrend ben ke l l me gha tár ozni,

Belső ellenőrzés

Az illtézménY belső ellenőrzésének megsze rvezéséért, rendszerének kialakítás áért az iníézmény
vezetője a felelős,
A belső ellenőrzés feladatköre magában íbglalja azintézményben folyó:

szakmai tevékenységgel összefi.iggő és
gazdáIkodás i tevéken ysé ggel kapcso latos e l l enőrzés i fe l adatokat.

A szakmai ellenőrzések éves elIenőrzési terv alapján történnek.
Az ellenőrzések taPasztalatait az intézményvezetl folyamatosan értékeli és azok alapjána szük-
séges intézkedéseket, megteszi, illetve kezdeményezi.
Az ellenőrzések taPasztalatairól, eredményéről az érintetteket, a vizsgált terület vezetőit, vala_mint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozói az intézménv vezetője tájékoztatja.

Munkakörök átadása
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Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók mun-
kakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi vá|tozás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni.
Azátadásről és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

Azátadás-átvételi eljárást, a munkakörváltozást követőerr legkésőbb l5 napon belül be kell fe-
jezni.
A rnunkaköri átadás- átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkakör szerint felelős
vezető gondoskodik.

Szakmai követelmények a dolgozók részére

Az intézmény dolgozói munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézmény
munkarendj e, szabályzatai és a szakma általános szabályai, valamint a társadalmilag elfogadott,

,,íratlan" viselkedési szabályok és normák szerint köteles a tőle elvárható legjobb színvonalotr
el|átni.
Egészségügyi tevékenységet az |997. évi. CLIV. Törvény 110. §. alapján csak adott tevékeny-

ség folytatására feljogosító szakképzettség megszerzése esetén lehet folytatni.
Siirgős esetben az egészségügyi képesítéssel rendelkező dolgozó -időponttól és helytől fiigget-
lenül - azadott körülmények között tőle elvárt rnódon és a rendelkezésre á|lő eszközöktől fiig-
gően az arra rászoruló szernélynek elsősegélyt nyújt, illetőleg a szükséges intézkedést haladék-

talanul megteszi. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell (l997, évi CLIV.
Törvény 125. §).
Az ápo|ő-gondozó szemé|yzeí az iníézmény ellátási kötelezettségére tekintettel, a folyamatos
ellátás érdekében a munkáltató rendelkezése szerint a Munka Törvénykönyvével összhangban,

rendkívül i munkaidőben is köteles munkaköri feladatainak el látására.

Az ápolás-gondozás a gondozott korának, egészségi és pszichés á|lapotának meg kell, hogy f'e-

leljen, a segítségnyújtás indokolt mértékű legyen. Alapkövetelmény, hogy a gondozó szernély-

zet a gondozottakaí név szerint ismerje, kívánságuk szerint szólítsa. Etikailag nem megengedhe-

tó, hogy a gondozásra szoruló személyt vezetéknevén, gúnynevén, stb. szólítsa a segítő szak-

mában dolgozó bárrrrely szakember.
Az ápo|ő-gondozó szemé|yzet munka közben adódó szabadidejét köteles a gondozottak körében

tölteni. Dohányozrri csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad. Gondozottak jelenlétében tilos a

dohányzás!

Tái é k o ztuí ás i k öte l ezetts ég

Az ápolő-gondozó személyzet köteles előírás szerint tájékoztatni a gondozott állapotának válto-
zásáről azvezető ápolóját, illetve az orvosát. (1993.évi III. tv. 106. §-ban meghatározott jogsza-

bály, illetve a mtrnkaköri leírásban foglaltaknak rnegfelelően).
Egészségügyi állapotáról maga a gondozott, valamint ahozzáíartozőjavagy gondnoka jogosult

táiékozíatást kérni. Az ápolő-gondozó személyzet csak általánosságban adhat felvilágosítást
(hangulat, aktvitás, alvás, étvágy, általános közérzeí, várható gyógykezelés és vizsgálat), egyéb
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kérdésekben az érdeklődőt az orvoshoz, intézményvezeíőhöz kell irányítani. A cselekvőképes
gondozott hozzátartozóinak tájékoztatására vonatkozó nyilatkozatáttiszieletben kelI tartani.
A gondozott halála bekövetkezésének hírét csak elóírt módon, a humánum és az emberi méltó-
ság legmesszemenőbb tiszteletben tartásával szabad csak közölni. A halálhíft csak az arra feljo_
gosított személy kÖzÖlheti (személyesen vagy meghatározott szövegű távirat formájában). Áz
elhunyt gondozott hozzátartozóival való ta|álkozás során a személyzet minden tagjá koteles a
helyzetnek megfelelő komo lysággal és tapintattal visel kedni.

specidl is eti k ai kérdés ek az típoldsi-goncloztís i személyzet számára

Az általánosságban meghatározott etikai irányelveken tűl az ápoló-gond oző személyzetre speci_
ális etikai elvárások is vonatkoznak. Az intézmény dolgozója ievékónységét csak a gondozbttak
és munkatársai szernélyhez fűződő jogainak és a gondozottak vagyoni éúekeinek messzemenő
figyelembevételével végezheti (1l200O. (I.7.) SZCSM rendelet 3.§.) alapján.
A személYzet áPolÓ-gondozó tevékenysége során a gondozott személyói szabadságát és szemé-
remérzetét kÖteles tiszteletben tartani. A gondozott személyes szabaásága-fizikai, kémiai, bio_
lógiai szerekkel és Pszichikai módszerekkel csak azegészségügyi törvérryben (l997.év iCLIV.
tv. 10. § 3-5.) bekezdésében meghatározottak szerinti módon és mértékben korlátozható. Csak
orvosi rendelvényre beszerezhetó gyógyszereket önhatalmúlag beadni szigorúan tilos, ez külö-
nÖsen a nYugtatÓ, altatÓ-és egyéb pszichof'armakumokra (közvetlenül az iáegrendszer múiködé_
sét beÍblYásoló gyógyszerekre) vonatkozik . Az ápolő-gondozó személyzet á győgyszer.készle-
tért felelős, rr'inden egyes gyógyszerbeadást regisztrálni kell azosztályos gyogysretnyilvántar-tó
naPlóba. A gYÓgYszerkészleteket havonta a megbízott személy - ve'zető-"ápJio_ t ot.t.s ellen_
őrizni és a szabálytalanságokat j elenten i.
Az intézmény dolgozója munkalielyi és munkaidőn kívüli viselkedésével sem a gondozottak
emberi méltóságát, sem az intézrnény jó hírnevét nem sértheti.
Az iníézménY dolgozój a az intézmény gondozottaival szexuális érintkezést, kapcsolatot semmi-
lYen formában nem kezdeményezhet, és nem tarthat fenn. Az ilyen eset nem csak fegyelmi, ha-
nem szigorú bÜntetőjogi szankciókat eredmén yezhet, mert az intézményvezetőnek ezt hivatalból
.jelentenie kell a rnegfelelő hatóságnak.
Az inÍézménY dolgozój a az általa végzett tevékenységét neki felróhatóan okozott kárért és mu_
lasztásért a Munka Törvénykönyve alapján felelősséggel tartozik.
Az intézménY dolgozója valamint a közös háztaft"ásban élő közeli hozzátaftozója az intézmény
gondozottjával tartási, é|etjáradéki-és örökösödési szerződést a gondozás időtariama alatt, illei_
ve annak megszűnésétől számított egy évig nem köthet.
Az inÍézménY dolgozója munkájáért a gondozottól pénzt, egyéb ellenszolgáltatást nem kérhet,
nem kÖvetelhet, és n9m fogadhat el. A gondozottat negatív nlódon semmil/en körülrrrények ko_
zött nern diszkrirninálhatja. (Egyenlő bánásmód elve).

A gondozottak szeméIyes szabadsúga

AlaPelvként leszögezhetŐ, hogy a személyes szabadság egységes és egyetemes emberi jog.
Adott sérÜltségi foklÓl, mentális és fizikális állapottól fuggően azonban a izemélyes szabadság
a gondozott érdekében bizonyos fokig csökkenthető, ez aionban csak az éppen szükséges szinl
tig tÖrténhet. A szenrélyes szabadság tiszteletben tartása nem zárjaki azonúán azokat a szabály-
szerúiségeket, melyek a társas együttélésh ez nélkűlözhetetlenek.
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A zintézmény mindennapi életét úgy kell megszervezni, illetve kialakítani, hogy a gondozottak
életkorának, általános állapotának, korábbi életritmusának és az egyűttélésből eredő követelmé-
nyeknek egyaránt megfeleljenek.
Felkelés, lefekvés, étkezések idejének megválasztását a házirendben rugalmasan meghatározott
időszakokban a gondozottak kedve szerint biztosítjuk,
Szükséges méftékű fizikai ellátás mellett érdekes, hasznos, tartalmas időtöltést kell kínálni,
Segítjük a családdal, ismerősökkel való kapcsolattartást,
Eltávozási lehetőséget biztosítunk a gondozottak számára megfelelő környezetbe (pl. család-
hoz),
következetesen törekszünk a házirend betartására és betattatására,
Az intézményben élők nyugalmát csak úgy tudjuk biztosítani, ha a konfliktusokat, problémákat
kellő határozottsággal, de következetesen, tisztelettel és felesleges indulatok nélkül kezeljük,
A gondozás ellátás során a gondozott emberi méltóságát minden munkatársnak a legszélsősége-
sebb esetekben is tiszteletben kell tartani. Ennek értelmében tilos a gondozottat:

r megütni, egyéb rnódon bántalmazni,
! megfélemlíteni,
r megfenyegetni,
. sértő kife.iezésekkel illetni,
. indulatosarr, durván szólítani, megbántani,
. ellátás közben durván kezelni,
r megszégyeníteni, megalázn|
. indokolatlarrul megbüntetni,
. kiszo|gáltatottságérzésétszándékosanerősíteni,
. büntetésből bezárni, holmijától megfosztani.

A gondozottak általános állapotának, hangulatának, kapcsolatainak, taríőzkodási helyének fo-
lyamatos nyomon követése, a gondozottakkal való rendszeres beszélgetés sok olyan inforrnációt
kínál, rnely előre jelezheti valamilyen komolyabb konfliktus kialakulását. A gondozó-ápoló fog-
lalkoztató személyzet kötelessége, hogy időben észlelie és jelezze a vezető ápoló, az intéz-
ményvezető felé a készülő konfl iktushelyzeteket.
A vezető ápoló feladata, hogy gondozási egységenként rendszeres megbeszélést tartson, aktuá-
lis problémák megoldására javaslatot tegyen.

A vezető ápoló intézkedik az alábbi kérdésekben:
. beszélgetést kezdeményez az érintett gondozottakkal, gondozókka!, az esetleges konflik-

tushelyzetek kezelésére,
. fellrívja a figyelmet aházirendberr foglalt szabályok betartására,
. elbeszélget a gondozottakkal,
. a konfliktusok megelőzése érdekében dőní az érintett gondozottlak másik szobába való át-

helyezéséról,
, . kezeli a gondozottal( á|tal elkövetett esetleges normasértéseket,

. alkalmazkodási problérnára vagy kialakuló, progrediáló betegség gyanúja esetén az orvos-
nak a gondozott szakvizsgálatát javasolja,

, o ha a gondozott erősen zaklatott, fajdalmai vannak, nyugtalan, esetlegesen indokolatlanul
agresszív, szükség esetén a|kalmazható gyógyszerre, módszerre, intézkedésre az orvostól

Iavaslatot l<ér,
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. amennyiben a gondozottnál tartósan olyan állapot lép fel, mely a továbbiakban azintézmé-
nyi életét megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, önmagára vagy a környezetére indokolatla-
nul megterhe|Ő vagy veszélyeztető, indítványozzaazáthelyezést más szakintézménybe.

A gondozott fizikai/gyógyszeres korlátozásának oka. módiai

Személyes szabadságában bármely módon csak veszélyeztető, vagy közvetlenül veszélyeztető
rnagatartású gondozott korlátozható. A gondozoít eltávozása vagy mozgásterének rnás módon
történő korlátozása önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi vagy mentális állapota rniatt
az orvos javaslatára tagadható meg.

A veszélyesség, veszélyeztetés lényeges fogalmi eleme, hogy az egyén megiósolhatóan legyen
veszélyes másokra vagy önmagára, A kórelőzményben szereplő korábbi veszélyeztető rnagatar-
tás nem elégséges ok arra, lrogy a gondozottat aktuálisan önmagára vagy másokra veszélyesnek
íté Ij ük, korlátozását elrendelj ük, fo ganatosítsuk.

Mivel sem az orvos, sem a gondozó nem képes előre jósolni aveszélyeztető állapotot, kivéve
a legnyilvánvalóbb eseteket, a gyakorlatban igen nehéz a .iogszabályi előírásnak megfelelni.
Nehézséget jelent nleghaíározni, hogy a gondozott képes e megfelelően ellátni önmagát, aktuá-
lis egészségi állapota, életkora, esetleg mentális betegsége folytán. A súIyosan korlátozott cse-
lekvési-és belátási képesség fogalmai is igen tágan értelmezlretők. Egyrészt jelenthetik azt,hogy
az egyén képtelen rnegfelelően tá.jékozódni térben, időben, személyek tekintetében, vagy odafi-
gyelni saját oltozködésére, ruházatára, arra, lrogy megfelelően táplálkozzon, folyadékot fo-
gyasszon. Másrészt jelentheti azt,hogy aktuálisan nem tudja megítélni, hogy cselekedete, vagy
m u lasztása kárt okoz, esetleg bűncselekmén ynek rn inősü l -e.
4. A gondozott akaratának, képességeinek korlátozottsága (pl. betegség, értelmi sérültség, tu-
datzavar esetén) az ellátás szempontjából a kötelezés, a kötelezó korlátozó beavatkozás kritéri-
u rnai közé tartozik, a v eszély eztetés egy i k alternatív ájá-
nak tekintendŐ. EgyértelmŰ, hogy azori gondozottak, akiknek belátási képessége korlátozott,
nem feltétlenül jelentenek közvetlen veszélyeztetést önmagukra, azonban fokozott gondosko-
dásra szorulnak, szükség esetén akaratuk ellenére is. Az ellátás-gondozás szempontjából szeren-
csésebb a biztonság oldalára történó tévedés, mint egy veszélyeztető egyén számára lehetővé
tenrri, hogy elhagyja azintézményt,vagy kedve szerint bármit megtegyen.

Kritikus, előre nenr látható helyzetben a gondozó az alábbi intézkedéseket teheti:

a veszélyt okozó eszközt elkérheti, vagy annak átadásáral"latározotían utasíthat, elvétele érdeké-
ben indokolt mértékben fizikai erőt a|kalm azhat (a gondozottat lefoghada , mozgásában átmene-
tileg akadályozhatja, szükség szerint akár rendőri segítséget kérhet),
megtilthatja a gondozott iníézményből való eltávozását ha veszélyt jelent önmagára, vagy má-
sokra,
ha az másképpen nem biztosítható, atávozás vagy egyéb veszélyeztető cselekmény megakadá-
lyozása érdekében határozottan felszólítja illetve kísérje el a lakószobába, betegszobába, ahol
biztonságban lehet, vagy másoktól biztonságosan elkiilóníthető,
ha a gondozott önként nem teljesíti az utasítást, határozottan karon foghatja, vezetheti, ha ez
nem elégséges, segítséget kérhet személyzeí hiányában másik gondozottól is (ha ezzel nem ve_
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szé|yezteti), szükség szerint fizikai erejét bevetve lefoghada, kézben, tolószékben, tolókocsiban
szál|íthatja,
a gondozott megnyugvásáig a veszélyhelyzet megszűnéséig legalább egy gondozónak a szobá-
ban (betegszobában) a gondozottal kelI maradnia. Ha ez személyzet hiányában nem lehetséges,
vagy a gondozó magát veszélyeztetné, a segítség megérke zéséig rázárhatla az ajtőí, amennyiben
eznemje|ent újabb veszélyforrást (pl: ablak). Megoldhatatlan helyzet fennál|ása esetén mentőt
kell hívni. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni és arról az intézményvezetőt, orvost haladék-
talanul értesíteni kell.
ha a gondozott továbbra sem jelzi együttműködési szándékát, a gondozottak biztonságáról, ha
más megoldást nem talál, ágyhoztöríénő rögzítéséről gondoskodik, Rögzítés esetén is biztosíta-
ni kell a gondozott viszonylagos kénye|mét, szükség esetén be kell takarni, biztosítani kell a
nyugalmát, figyelmét elterelni, beszélgetni vele, és mellette kell maradni a veszélyhelyzet el-
múltáig. Ha az orvos a gondozott részére adott krízishelyzetre vonatkozó szükség szerint adható
gyógyszert rendelt (altató, nyugtató) a gondozott tiltakozása ellenére is beadhatja, ebben mun-
katárs, vagy másik gondozott (ha ezzel nem veszélyezteti) fizikai segítségét kérheti.

Az esetet - súlyosságának tekintetében - a Lakógyűlésen is meg kell vitatni. Segíteni l<ell a gon-
dozottakat a körülmény rnegértésében, az élmény í-eldolgozásában.

A korlútozó intézkedés alkalmazásának eljúrcísi szabdlyai

Általános szabályok:
Személyes szabadságában bármely módon (pszichikai, tlzikai, kémiai) csak a veszélyeztető
vagy közvetlen veszélyezíető magatartású szernély korlátozható. A korlátozás csak addig tart-
hat, illetőleg olyan mértékű és jelIegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül szükséges.
A korlátozó intézkedés elrendelése során és a|kalmazásának teljes időtartama alatt az ernberi
méltósághozvalójog nem korlátozható, a testi épséghez és azegészséghez fűződőjogokat rnin-
denki köteles tiszteletben tarlani. A személy jogai csak annyiban korlátozhatők, amennyiben
azok gyakorlása rneghiúsítja, vagy veszélyezteti akorlátoző intézkedés célját. Kínző, kegyetlen,
emberlelen, mega|áző vagy büntető jellegű korlátó intézkedést tilos alkalmazni. Az intézkedés
csak addig maradhat fenn, amíg aveszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető állapot tart.

Fizikai korlátozás - szükségességét az elrendelő 2 őránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt a fel-
oldásáról:

szabad mozgás korlátozása l rögzítés, lekötés
fokozott el lenőrzés/el kü lön ítés

Kémiai kor|átozás - a veszélyeztető, illetve közvetlenül veszé|yeztető magatartás elhárításához
szükséges menrryiségű gyógyszer beleegyezés nélkül történő alkalrnazása. További szükséges-
ségét az orvos 4 óránként ellenőrzi és felülbírálja, dönt a feloldásáról:

szükség esetén kiírt gyógyszer, rectal tub, irn. inj.
inj, kizárólag orvos

A fizikai és kémiai korlátozás egyrnás mellett is alkalmazható,

Korlátoző i n téz kedés el ren de lésé n e k szabá lya :

Korlátozó alkalrnazására csak az ellátott pszichés megnyugtatásának megkísérlését követően
kerülhet sor. A korlátozó irrtézkedés, eljárás alkalrnazásárrak elrendelésére a psziclriá-
terlneurológus szakorvos, vagy az intézmény orvosa, az orvosok elérhetőségének hiányában a

vezető ápoló jogosult, F,z utóbbi esetben az orvost haladéktalarrul értesíteni kell a korlátozó in-
tézkedés, eliárás alkalrnazásáról, akinek két órán belüljóvá kell hagynia, és a jóváhagyását leg-
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később tizenhaí órán belül írásban kell rögzítenie. Ennek hiányában a korlátozást meg kell
sziintetni.
A döntést akorlátoző intézkedés, eljárás l

tézkedés megtételét követően azonnal a
dokumentálni kell.

alkalmazását megelőzően, ha ez nem lehetséges, azin-
külön jogszabályban meghatározott írásos formában

Amennyiben a lakó veszélyeztető vagy közvetlen veszélyezíető magatarlást tanúsít, először
mindenképpen meg kell próbálni megnyugtatni. Amennyiben a pszichés megnyugtatás nem
elégséges a veszélyeztető magatartás megszüntetésére, korlátozó intézkedés elrendelése szük-
séges. A lakót szóban tájékoztatni kell a korlátozó intézkedés végrehajtása elótt annak elrende-
l ésérő l és form áj áró l, valam i n t a korlátozó i ntézkedés felo ldásáról.

A korlátozó intézkedés végrehajtásának elrendelése esetében tájékoztatási kötelezettség
terheli azIntézményt a következők szerint:
Az ellátottat:
szőban, az elrendeléséről és fornrájáról, valamint
a korlátozó intézkedés feloldásáról.
Az ellátott törvényes képvi selőj ét :

szóban, a korlátozó intézkedés végrehajtása előtt, halaszthatatlan esetben a végrehajtás alatt
vagy azt követően 3 napon belül a korlátozó intézkedés elrendeléséről és formájáről,
a korlátozó intézkeclés feloldásáról.
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyidejűleg az adatlap másolatát át
kell adni, illetve meg kell kü|deni azellátotttörvényes képviselőjének.
Az Iníézmény el látotd o gi képviselő.i ét:
az elrendelést követő 48 őrán belü| írásban.
Az ellátottat és a törvényes képviselőjét - előzetesen vagy az eljárás alatt - szőban az elrendelő
orvos vagy annak hiányában avezető ápoló tájékoztatla.

Korlátozó intézkedés elrendelésével kapcsolatos további értesítések rendje:
- Amennyiben avezető ápoló rendeli el: haladéktalanul értesíti azIntézménv orvosát.
- Az elrendelő orvos minden esetben értesíti azigazgatőt.
- Az igazgató értesíti az ellátotdogi képviselöt.
- A pszichiáterl neurológus szakorvost konzultáció érdekében minden esetben értesíteni
szükséges a szakmai véleménye céljából.

A tájékoztatási kötelezettséget az alábbiak szerint kell megtenni:
az elrendelő és foganatosító személy neve és beosztása,
az elrendelés rövid indoklása,
az alkalmazott ko rl átozó i ntézked és ponto s me ghatár ozása,
a korlátozó intézkedés megkezdésének ideje, várható időtarlam, illetőleg akorlátoző intézkedés
feloldásának ide.ie.

kötelező adminisztrációs intézkedések

A korlátozó intézkedés alkalmazása esetéri - ide nem értve a psziclrés megnyugtatást - az
l12000. SzCsM rendelet 6. számű mellékletében meghatározott adatlapot (l. számú fiiggelék) ki
kell állítani.

c)
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A korlátozó intézkedés időtartarna alatti megfigyeléseket, állapotleírást az l12000 szirrtén 6.
számú mellékletében található betétlapon (2 számű fijggelék) kell részletesen feltüníetni, Az
ápoló személyzet a lakó valamennyi ellenőrzését, és észlelt szükségleteit a betétlapon rögzíti.
Az adatlapot és a betétlapot az igazgatő, valamint az intézményi orvos vagy a pszichiá-
ter/neurológus szakorvos írják alá.
A kitöltött és aláírt adatlapot az ellátott gondozási tervéhez kell csato|ni,
A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egyide.lűleg az adatlap másolatát át
ke|l adni, illetve meg kell küldeni az ellátott törvényes képviselőjének, valamint az ellátottjogi
képviselőnek.
A kötelező adminisztráció elvégzéséért a vezető ápoló a felelős.

Panaszjog
A korlátozó intézkedés, eljárás alkalmazása ellen az ellátott törvényes képviselője panasszal él-
het az Intézmény fenntartójánál a tudomására jutását követő 15 napon belül. A panasz kivizsgá-
lásához és a döntéshez a fenntartő szakértóként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.
Az ellátottiogi képviselő a Szt. alapján segítséget ny(i.it az ellátottnak a jogainak gyakorlásában,
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A gondozottak érdekvédeImének biztosítdsa

A közösségi egvüttélés normáinak elfogadását. folyamatos biztosítását célzó táiékoztatási
kötelezettség:

Intézményi ellátás feltételeiről az elhelyezési kérelem benyújtásakor, illetve felvételkor a
kérelmezőt éshozzátartozőjáttájékoztatni kell (a szociális igazgatásről és ellátásról szóló 1993.
évi ltI. tv. 95-96.§):aziníézményi ellátás tartalmáról és feltételeiről, azintézmény által vezetett
nyilvántartásokról, a gondozott és hozzátaft.ozőja kapcsolattartásának módjáról, a panaszjog
gyakorlásának mód.járól, az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, az intézmény házi-
rendjéről, atérítési díjról és a gondozott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.

Az intézmény a tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget: az intézményi
ellátás tartalmáról és feltételeiről készült rövid írásos ismeftetőt, Házirendet, megállapodás ter-
vezetet áttarrulmányozás céljára az L előgondozáskor a kérelmező éslvagy a hozzátartozőla ré-
szére a látogatás során a helyszínen rendelkezésre bocsátja. Az intézménybe való felvételkor a
személyzet arra feljogosított tagia a fenntartó által elfogadott hatályos Házirendet ismerteti, an-
nak egy példányát átadja a gondozott és/vagy ahozzátatozőja a házirendben foglalt szabályok
e l fb gadását aláírásáv al igazolia.

Az iníézményvezető a házirend jól látható és minderrki számára elérhető helyen és módon
történő elhelyezéséről intézked ik.

Általános szabálvok

A gondozotti érdekr:k érvényesülésének feltétele, hogy szernélyzet tevékenységét csak a gondo-
zottak személyes jogainak figyelernbevételével végezheti. A gondozott önrendelkezését veszé-
lyeztető egészségi/pszichés állapota esetén csak a szükséges mértékben és ideig lehet korlátoz-
rri,- ilyen esetben a kezelőorvos javaslatára az eltávozás engedélyezését is meg lehet tagadni. Az
intézmény vezetője a személyzet magataríási szabályait és titoktartási kötelezettségét külön sza-
bályzatban határozza meg, a szabályok betartásáról munkáltatóijogainak következetes gyakor-
lásával gondoskodik.

Az érdekképviseleti fóru m m ű ködésének szabálya i

Az intézménnyel jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét a más módon nem
orvosolt panaszesetén azÉrdekképviseleti Fórum iaqa et.

Az Érdekképviseleti Fórurn tagiai

l fő lakó
l főválasztotítag
1 fő hozzátartoző
1 fő intézményi dolgozó
l fő fenntartói részről

Az Érdekképviseleti FÓrum tagjait azintézmélryvezető által összehívott lakógyűlésen választják
meg, melyre meghívót kapnak a gondozottakhozzátaftozői, gondnokai, valamint azintézmény
munkatársai és a fenntartó képvise|ője. Az intézményvezető ismerteti az Érdekképviseleti Fó-
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rum létrehozásánakjogszabályban meghatározott célját, segíti a jelenlevők között a konzultáció
kialakulását, lehetőséget biztosít a |akók, hozzátartozóik, a személyzet és a fenntartó elvárásai-
nak megfogalmazásában, az érdekek egyeztetósében. A találkozőn jelenléti ív, és az elhangzot-
takról jegyzőkönyv készül.

Az Érdekképviseleti Fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik,azin-
tézmény lakógyűlése előtt évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről. Az éves beszánro-
ló alkalmával szükség szerint, de legalább négyévente új tagokat választvagy a választott tago-

kat szükség szerint pozíciőjában megerősíti.

A lakó és hozzátartozőja panasszal fordulhat az Erdekképviseleti Fórurnhoz, ha intézményi jog-
viszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri, továbbá ha az intézmény dolgozói
megszegik szakmai titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségüket, vagy az ellátás körülnié-
nyeit érintő kifogása van. Az érintettek jogosultak panaszukat, észrevételüket akár szóban, akár
írásban előterjeszteni. Az Érdekképviseleti Fórum gondoskodik a panasz, észrevétel írásba fbg-
lalásáról.

Az Erdekképviseleti Fórum összehívásáról a Fórum elnöke, a beérkezett konkrét panaszok alap-
ján az Erdekképviseleti Fórum arra feljogosított tagjai intézkednek.

Az Erdekképviseleti Fórum meghallgadaapanaszost és az ügyben érintett feleket, mérlegeli a
panaszjogosságát, szükség esetén megoldásijavaslatokat dolgoz ki. Problémás esetekben szak-
értő segítségét kérheti.

Az Érdekképviseleti Fórum l5 napon belül értesíti a parrasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről. A szükséges intézkedések megtételével f-elhívja a figyelmet a sérelem orvoslásá-
nak esetleges más módjára is.

A jogosult éshozzátartozőjapanaszával a fenntartóhc.4vagy azintézmény szakmai felügyeletét
e|látó Közigazgatási Hivatalhoz fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult 30 napon belül
nem intézkedik, vagy azintézkedéssel nem ért egyet.

A panasziog gyakor|ásának módiai

A gondozott az őt ért sérelem, mé|tánytalanság orvoslása céljából közvetlenül fordulhat a gon-

dozó részleg ápolójáho z, a szelnélyzet bármely íagtrához, vagy az iníézményvezetőhöz. Munka-
körének megfelelően minden munkatárs köteles a tudomására jutott panaszos ügyben a szüksé-
ges intézkedést megtenni.

A lakó, illetve hozzátartozó.ia sérelme , az őt ért rnéltánytalanság rendezése céljából űgyét az Ér-
dekképviseleti Fórum elé terjesztheti,

A gondozottak részére jól látható helyen ki kell fuggeszteni az érdekvédelemmel íbglalkozó ci-
vil szervezetek, az állampolgárijogok biztosa, illetve azintézmény fenntartójának és a szakmai

felü gyeletre jogosult hatóság címét,
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A gondnokság alatt álló gondozott érdekeinek védelmében az intézményvezeíő a gyámhivatal-
nál kezdeményezheti Új gondnok kinevezését, ha a gondnok gondnoki teendőit nem megfelelő-
en látja el, vagy nem a gondozott érdekének megfelelően végzi.

Az ellátottioei képviselő

Azintézmény lakói számára segítséget nyújt jogai gyakorlásában.
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Veszély es h ulladékok kezelése

Az egészségügyi ellátás során keletkező veszélyes hulladékoknak kell tekinteni azokat az anya-

gokai (vér, váiadékok, egyéb anyagok, eszközök, vegyszerhulladékok, illetve bomlástermékeik)

melyek anyagi tulajdonságuk, fizikai, kémiai, biológiaijellemzőik, feftőző voltuk miatt az em-

beri egészségre, környezet elemeire károsító hatást fejtenek vagy fejthetnek ki,

Fertőző hulladéknak minősül :

v 97l01 (I). feftőző hulladékok, testrészek, szervmaradványok, szövetek, váladékok, labo-

ratóriumi vizsgálati anyagok,
v 97103 (I), betegellátási hulladékok - vérrel, váladékkal szennyezett egyszer használatos

kötszerek, anyagok, ruhaneműk, katéterek, tasakok,
y 97105 (I). injekciós tűk, fecskendők tűvel, iníúziós szerelékek, ampullák.

veszél)zes hu l ladéknak m inősül :

V 5350 1 lejárt szavatosságú gyógyszerek.

Azintézményben keletkezett veszélyes hulladékokat össze kell gyűjteni. A gyűjtőhelyen legfel-
jebb egy év alatt keletkezett veszélyes hulladékot lehet összegyűjteni.
e uesielyes hulladék összegyűjtésére műanyag zsákkal bélelt papírdobozt, illetve szúrÓ-vágó

eszközök esetén zárhatő műanyag edényt kell alkalmazni. A megtelt gyűjtőedényeket le kell

zárni, felirattal kell ellátni (intézrnény neve, hulladék megnevezése, dátum). A hulladékkal telt

edényeket megfelelő módon kell tárolni, azok ártalmatlanításra való elszállításáig.
A veizélyes hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása erre feljogosított (területi kÖrnYezetvé-

delmi hatóság) engedélyével rendelkező céggel megkötött szerződés alapján törlénik. Az elszálr,

lítás megrendelése a gazdasági vezető feladata.

A szennyes ruha beszedése, tárolása. szállítással

A szennyes ruha beszedését lemosliató, múianyag kötényben, szájkendóben és gumikesztyűben

szabad végezni. Gyű.ités a szennyes.tárolókban történik, nylon zsákban, majd a leszedés után

azonnal a mosodába kell szállítani. Ágyneműt kéthetente kötelezőeri, de szükség szerint gyak-

rabban kell cserélni. A szennyes tároló edényeket a íakarítőszemélyzet naPonta kÖteles ellen-

őrizni. Az osztályvezető vezető ápoló feladata, hogy ellenórizze a kézmosó csapoknál, ágYazás-

kor és furdetéskor rnindig legyen f-eftőtlenítő oldat a gondozók haszná|atára.

Hulladék és egvéb veszélyes anyagok tárolása

Minden szobában, társalgóban, ebédlőben és kiszolgáló helyiségben legyen hulladék tárolására

és gyűjtésére alkalmas,r",űunyug fedeles edény, A szeméttárolót minden nap 9 Őráíg, délután 15

óráig ki kell üríteni és fertőtleníteni.
A kózponti szeméttárolót mindig le kell feclni, A,,vizelőkaQsák",ágytálak fertőtlenítéSe a VeZe-

tő ápoló által meghatározott gyakorisággal a gondozónők feladata.

Az ét|<eztetés során keletkező rnoslékot a konyhában, a tárolóban tárolni szigorúran tilos! A
moslék tárolása csak az élelrnezésv ezető által megl"tatározott helyen, zárt edénYben tÖrténhet!

A használt oltótűk, szavatosságukat vesztett, leselejtezeít gyógyszerek megsemmisítéséről, an-

nak folyamatáról az otthon vezető ápolója gondoskodik.
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A takarítás és a szel|őztetés a takarítónők feladata.
Fokozott figyelmet kell fordítani a dolgozóknak a személyes higiénéjére!
A védőruha használata kötelező! A védőruha alatt utcai ruhát nem viselhetnek! Tilos hosszú,
ápo latlarr körömmel munkát v égezni!

Budapest, 2021. 12.30.
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